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Београд
Прва ревизија д.о.о. Београд,
Саве Машковића 3/10,

БЕОГРАД
АУДИТОР д.о.о.
Страхињића бана 26,

БЕОГРАД
ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуде, за јавну набавку мале
вредности услуге ревизија годишњег финансијског извештаја Републичке агенције за
електронске комуникације за 2013.годину од стране независног овлашћеног ревизора, број 102-4047-20/13;
Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC" број
124/2012, у даљем тексту: Закон), достављамо вам објашњења у вези са постављеним
питањима, и то:
1. ПИТАЊЕ постављено од Прва ревизија д.о.о. Београд: „Молим Вас, за одређивање
рока на који банкарска гаранција треба да буде издата. Ha 16. страни конкурсне
документације је наведено да важност гаранције треба да буде најма ње до истека рока за
коначно извршење nocna, односно до истека рока за квалиtпативни пријем услуге. У Моделу
уговора је наведено да важност гаранције треба да буде најмање пет дана дуже од дана
истека рока од три године. Који од ова 2 рока треба да испоштујемо?
➢ У складу са чл. 17. CT. 3. I7равилнпка о обавезним елементима конкурсне
документацпје у поступцима јавних набавки U начину доказпвања
нспуњености услова („Службенп гласник PC" број 29/2013), банкарска
гаранција за добро извршење посла мора да важи наiмање 5 дана дvже од
истека рока за коначно извршење посла.
2.

ПИТАЊЕ постављено од АУДИТОР д.о.о: „У конкурсној документацији, на

странама 29, 30, 31 и 32 даrпа су четири обрасца CURRICULUM VITAE. Такође, у ОдељкуХl
конкурсне документације дат је Образац — експертски тим у оквиру којег је потребно
навести податке о Вођи тима и четири експерта. Буду ћи даје потребно навести податке о
ексnертском тиму који броји пет чланова, као и да су конкурсном документацијом

предвиђена четири обрасца CURRICULUM VITAE, да ли је дозвољено један CURRICULUM
VITAE образац ископираrпи a попуниrпи за два експерта (члана тима)?
➢ У Одељку ,конкурсне документације, на стр. 9/32, дефинисан је кадровски
капацитет: „да понуђач мора да располаже са најмање 3 лпценцирана
овлашћена ревизора којн he бпти задужени за реалпзацију уговора." Сходно
условима наведеним у кадровском капцитету, нисте у обавези да попуните
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целу табелу у оквиру Одељка 11- Обрасца — експертски тим (стр. 27/32),
него caiuo за 3 овлашћена ревизора. Ово се исто односи и на Прилог 1.

CURRICULUM VITAE. Међутим, уколико ви желите, да предочите ваше
кадровске капацитета исказан у веliем броју стручних лица од минимално
захтеваног, онда можете умножити Прилог 1 у потребном броју
примерака.
3. ПИТАЊЕ поетављено од АУДИТОР д.о.о: „Како поспгупиrпи у ситуацији када је

један од чланова rпима доктор наука, a y вези са попуtbавањем обрасца CURRICULUM
VITAE y rпачки 6. Образовање где је приложена rпабела са два реда (да ли је дозвољено
убацитијошједан ред у rпабелу)? "

➢ Да, можете додати наведни податак у Прилогу 1- CURRICULUM VITAE.
Податак можете дописати испод табеле, или једноставно додати ред,
сасвим је свеједно.

ПРИЛОГ:
➢ Захrпев за додатним појашњењем од „Лрва ревизија д.0.0.Београд " заведен под дел. бр. 1-02-4047-20/13-13
➢ Захтеви за додаrпним појашњењем од ,, A УДИТОР д.0.0. " заведен под дел. бр. 1-02-4047-20/13-14
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