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ПРЕДМЕТ:

Објашњење у вези јавне набавке услуга-Ревизија регулаторних
извештаја оператора са значајном тржишном снагом, број 1-02-40429/14

Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
PC" број 124/12), достављамо вам објашњење у вези са следећим постављеним
питањима:
1) Уколико у заједничкој понуди учествује правно лице из иностранства и ако се
у земљи где то правно лице има седиште издаје један документ који доказује
испуњеност обавезних услова 2 - 4 наведених на страни 7 од 37 конкурсне
документације, да ли је такав доказ прихватљив?
● Одредбама члана 77. став 1. тач. 2) до 4) Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, број 127/12), прописани су докази којима се доказује испуњеност
обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тач. 2)-4)
истог закона.
Уколико у заједничкој понуди учествује правно лице из иностранства и ако се у
земљи где то правно лице има седиште издаје један документ који доказује испуњеност
обавезних услова из члана 77. став 1. тач. 2) до 4) Закона о јавним набавкама, такав
доказ је прихватљив уколико садржи све потврде (тврдње) о испуњењу свих услова из
члана 77. став 1. тач. 2) до 4) Закона о јавним набавкама.
Такође напомињемо да ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац
може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених
услова издати од стране надлежних органа те државе, а у складу са одредбама члана 79.
став 7. Закона о јавним набавкама.
2) Уколико је рађена ревизија, верификација или припрема регулаторних
извештаја за једног наручиоца за више различитих периода да ли се то рачуна као једна
референца или више (на пример да ли би извршена ревизија регулаторних извештаја за
2010, 2011 и 2012 годину за једног наручиоца представљала једну или три референце)?
● Конкурсном документацијом (страна 17) дефинисано је да Kритеријум број
референтних пројеката понуђача везаних за регулаторно извештавање оператора са
значајном тржишном снагом у области телекомуникација, подразумева број
извршених пројеката везаних за ревизију, верификацију или припрему регулаторних
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извештаја оператора са значајном тржишном снагом у области телекомуникација, које
је понуђач извршио, у земљи и иностранству.
С обзиром да напред наведени критеријум подразумева број извршених
пројеката, одговор на питање зависи од тога да ли „извршена ревизија регулаторних
извештаја за 2010, 2011 и 2012 годину за једног наручиоца“ извршена као један
пројекат или као три одвојена пројекта.
Уколико је „извршена ревизија регулаторних извештаја за 2010, 2011 и 2012
годину за једног наручиоца“, извршена као један пројекат, односно закључен један
уговор који покрива три године, то представља један референтни пројекат.
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