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Број : 1-02-4047-20/13-8
Датум: 14.10.2013.

Београд
АУДИТОР д.о.о.
Стракињи ћа бана 26,
БЕОГРАД
Прва ревизија д.о.о. Београд,
Саве Машкови ћа 3/10,
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 овлаш ћеног ревизора, број 102-4047-20/13;
Сходно одредбама члана 63. Закона 0 јавним набавкама („Службени гласник PC" број
124/2012, у даљем тексту: Закон), достављамо вам објашњења у вези са постављеним
питањима, u то:
1. ПИТАЊЕ постављено од АУДИТОР д.о.о: Појасните критеријуме који су
кориш ћени приликом упу ћивања позива, буду ћи да сматрамо да наша ревизорска куБа
поседује кадровски и сваки други потенцијал да изврши предметну услугу?
➢ Сходно чл. 39. cm. 5. важе ћ ег Закона, Наручилац је у поступку јавне набавке
мале вреđности, у обавезп да: „позове најмање три лпца која обављају
делатност која је предмет јавне набавке, ii која су према сазнањима наручиоца
способна да пзврше набавку". Полазеfiiи од наведених одредбн Закона, Наручилац
се определио за наведене потенцијалне понуђаче, из разлога задовољења
минималног броја позваних ревизорских предузе ћ а за предмеrпну услуга, a на
основу диркетног п индерктног сазнања о квалптету вршења услуге ревизпје,
као и на основу формалног и неформалног рејтинга позваних предузе ћ а.
Приступ Паручиоца прн одабиру понуђача, нп у ком случају не спречава Вас,
као п друге потенцијалне понуђаче, да поднесете своју понуду у складу са
условима пз конкурсне документације бр. 1-02-4047-20/13-5 оđ 09.10.2013. годпне
(у даљем тексту: конкурсна документација), ii познва за поđношење понуда бр.
1-02-4047-20/13-4 од 09.10.2013, године (у đаљем тексту: позпв за подношење
понуда). Управо ову могу ћ ност гарантује Закон. Сходно чл. 39, 60 и 62. Закона,
Наручилац је обавези да објави Позив за подношење понуđе a Конкурсну
документаију, на порталу јавних набавкп a својој пнтернет презентацијп.
Како је претхоđно a учињено, сматрамо да смо пспунили услов Пачела
обезбеђпвања конкуренције (чл. 10. Закона), односно можемо реби да су
створенп условн за максимално могу ћу конкуренцпју понуђача.
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2. ПИТАЊЕ пОстављен0 Од Прва ревизија д.0.0. Бе0град: У пОзиву за јавну набавку
ревизије финансијских извештаја су наведена предузе ћа за ревизију кОјима се упу ћује пОзив.
Да ли друга предузе ћа за ревизију имају прав0 учеш ћа у пОступку јавне набавке?
➢ Као штоје наведено у одговору на прво питање, у позиву за поđношење понуда,
наведенаје група потенцијалних понуђача, како би се испунио Законскиуслов из
чл. 39. cm. 5. Такође, у истом одоговорује напоменуто, да сходно чл. 10, 39, 60 и
62. сва остала лица имају право да се одазаву на позив за подношење понуда, и
доставе своје понуде у складу са условима из објављене конкурсне
документације. Сходно Начелу ефикасности и економичности (чл. 9. Закона), у
интересу Наручиоца је да прибави што више прихватљивих понуда. Из свега
претходног изнетог, следи да свако заинтересовано лице има могућност да се
јаве на предметну набавку услуге ревизије, C muM, да се прихватљивим могу
сматрати само оне које испуњавају услове из Закона, конкурсне документације,
и осталихрелевантних прописа.
3. ПИТАЊЕ пОстављен0 Од „Прва ревизија д.0.0. Бе0град": КОд дОдатних услОва је
наведен0 извршавање услуге ревизије финансијскик извештаја у вреднОсти Од 1.000.000,00
динара без пдв у пОследњих пет гОдина. Да ли је пОтребн0 да је извршена једна ревизија
финансијских извештаја чија је вреднОст била 1.000.000,00 динара или се сабирањем више
услуга ревизије мОже д0 ћ и д0 изнОса Од 1.000.000,00 динара без пдв и на тај начин испунити

тражени услОв?
➢ Сходно тач. 7. из ОДЕЈbКА IV- УСЛОВИ ЗА УцЕШТiE У ПОСТУПКУ ЈАВИЕ
НАБАВКЕ H УПУТСТВО KAKO CE ДОКАЗУЈЕ ИСПУhbЕИОСТ УСЛОВА,
пословни капацитет је дефинисан у вредносном смислу (новчана вредност) за
орочени периоđ (5 година), тако да није од важности чињеница из колико
уговора је вредност остварена (број рефернеци). У прилогу ових тврдњи иде и
садржај Обрасца- Реферетна листа (Одељак XII), гđе се даје могућност
потенцијалном понуђачу да испуни више од 1 референце.

ПРИЛОГ:
➢ Зактев за додаrпним појашњењем од ,, A УДИТОР д.о.0. " заведен под дел. бр. 1-02-4047-20/13-6
➢ Зсrхтев за додаrпним појашњењем од „Лрва ревизија д.0.0. Београд " заведен под дел. бр. 1-02-4047-20/13-7
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