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ПРЕДМЕТ: Одговори на зактеве за појашњен*ем у вези са припремањем понуде за ЈН
број 1-02-4047-15/14
Ha основу члана 63. ст. 3. Закона 0 јавним набавкама („Службени гласник PC" број
124/2012, у даљем тексту: Закон), у наставку дописа дајемо одговоре на достављене зактеве
за додатним појашњењима бр. 1-02-4047-15/14-7,8 од 17.09.2014. године, који је поднео

„MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo d.o.o." u ,,Grant Thornton BC Consulting
d.o.o.", оба из Београда.

Питање бр. 1:
"Обзиром да смо уписани у Регистар понуђача који води Агенција за привредне
регистре уз понуду као доказ 0 ucnytaetxy обавезник услова достави ћ емо Решење 0 упису U
Извод изрегистра понуђача. Молимо вас за потврду даје то довољно за испут-aetae. Наравно
осим тачке 5) и 6) докумената потребних за доказиQање обавезних услова за учеш ћ е правних
лица у поступку јавне набавке који се доказујуг Изјавом и Решењем Министарства
финансија. "
0 Д Г 0 B 0 Р: Потврђујемо да можете доста> ~ ити наведене доказе за услове од 1-4) из

члг. 75. Закона.
Питање бр. 2:
"Што се тиче средства финансијског обе ~ беђења, није нам јасно, достављају се
писма 0 намерама wiu било каква друга гаранција у понуду, или када се изабере понуђач из
потписива њ е уговора. "
0 Д Г 0 B 0 Р: Понуђач је у обавези да до ~тави Писмо 0 намерама банке aa добро
извршење посла, као и да достави Писмо 0 намера і'і а банке за враhање аванса, у случају да
захтева авансно пла ћ ање. Ha основу достављен і tк Писма 0 намерама банке, изабрани
понуђач, доставља банкарске гаранције у дану заtсључења Уговора. Ниједан други облик
гаранција не испуњава услове тражене у Конкурсној документацији, у ОДЕЈbКУ 5, тачки 20.
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Питање бр. 3:

„Да ли се пословни услов (xanaцurnern), поред референтне листе и фотокопија
фактура, може доказати ревизорским извештајимсt који се налазе на интернет адреси:

http://www.apr.gov.rs/, без приложених фотокопија и ~ вештаја? Заправо, поред референтне
листе ii фотокопија фактура, ми бисмо само навели инrпернет адресу cajma АПР, уколико
mo испуњава услов. "

0 Д Г 0 B 0 Р: Ревизорски извештај је наВ еден у Конкурсној документацији, у
Одељку IV, тачка VII, подтачка 2, као валидан пр й лог фотокопије фактуре, и ОбрасцаРеферентна листа. За Наручиоца није важна ФОРМАдостављеног доказа, односно Понуђач
може доставити фотокопију ревизорског извештаја,' (као што је наведено у Конкурсној
документацији), или навести електронску адресу на ојем се исти налази. Наручилац није
одговоран за неисправност линка који води до интернiет адресе на којој се доказ налази. Овај
линк мора бити исправан, како би Наручилац имао не 4 еметан увид у тражени доказ.
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