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Београд
ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке добара — Контролно-мерна возила, број 1-024042-9/15;

Скодно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC" број 124/12
и 14/15), достављамо вам објашњење у вези са следеl-iим постављеним питањем:

1) Да лије прикватљиво навести цену понуде у америчким доларима (USD)?
➢ Не. Наиме, у Одељку V конкурсне документације — Упутство понуђачима како да сачине
понуду, под тачком 9— цена, у првом пасусу је дефинисано да понуђачи могу да наведу укупну цену
понуде у динарима или еврима. Дакле, једина страна валута може бити евро.
2) Да ли је прихватљиво да cc закључи Уговор са ценом дефинисаном y USD, y ком случају би

плаћ ања страном понуђачу била y USD, a домаћ ем у динарима ро средњем курсу USD на дан
плаћ ања?
➢ Сагласно претходном одговору, не.
3) Уколико произвођач опреме H понуђач нису иста правна лица, да ли 1ie cc понуђачу признати

референце произвођача опреме.
➢ У Одељку V конкурсне документације — Упутство понуђачима како да сачине понуду, под
тачком 24 — Референце, је дефинисано да Референце доставља понуђач и да cc Референце понуђача
доказују Референтном листом и изјавом о тачностима навода датом под пуном материјалном и
кривичном одговорнош ћ у, попуњеном и потписаном од стране понуђача. Дакле, у конкретном случају

понуђач који нема тражене Референце не може да користи Референце произвођача опреме, осим у
случају да се оба јаве у заједничкој понуди као група понуђача (конзорцијум). У TOM случају би
произвођач опреме био један од понуђача па би cc његове референце могле користити. У сваком
случају, Референце понуђача не ћ е бити услов исправности понуде, ве ћ h e бити елемент критеријума
који 1-ie cc посебно оцењивати.
Саглано члану 63. Закона 0 јавним набавкама, Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у
року од три дана од цана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту
информацију објави на Порталујавних набавки и на својој интернет страници.
C поштовањем,

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Вишњиfiева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673
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