Број: 1-02-4042-9/14-11
Датум: 22.04.2014.
Београд
„PricewaterhouseCoopers Consulting“ д.о.о.
ул. Омладинских бригада бр. 88а 11070 Нови Београд
ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке услуга – Ревизија регулаторних
извештаја оператора са значајном тржишном снагом, број 1-02-4042-9/14;
Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12), достављамо вам објашњење у вези са следећим постављеним питањем:
1) Да ли се у понуду могу укључити референце повезаних правних лица (које са
понуђачем чине мрежу компанија али су засебна правна лица) или је могуће укључити самo
референце
правних
лица
која
су
чланови
конзорцијума?
 Закон о јавним набавкама, у члану 3 став 1 тачка 3), дефинише понуђаче као
„понуђач је лице које у поступку јавне набавке понуди добра, пружање услуга или извођење
радова“.
Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11 и 99/11), у
члану 8 став 1, дефинисане су правне форме друштава.
Истим Законом, чланом 19 у ставу 1, дефинисано је да је „Седиште друштва је
место на територији Републике Србије из кога се управља пословањем друштва и које је
као такво одређено оснивачким актом или одлуком скупштине.“.
Законом о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС“, број 36/09, 36/11др. закон и 88/11), у члану 3 став 1, дефинише се појам лица у спољнотрговинском
пословању, па се као домаће лице подразумева „правно лице, огранак домаћег и страног
правног лица и предузетник који имају седиште, односно који су регистровани у Републици
Србији, као и физичко лице које има пребивалиште у Републици Србији, осим физичког лица
које има пребивалиште, односно боравиште ван Републике Србије дуже од годину дана.“
Истим чланом у ставу 2, дефинисано је да је страно лица „свако лице које није наведено у
ставу 1. овог члана.“
Сагласно одредбама наведених прописа, закључујемо да је привредно друштво
„PricewaterhouseCoopers Consulting“ д.о.о., основано као домаће правно лице, у правној
форми друштва са ограниченом одговорношћу а са седиштем у Београду ул. Омладинских
бригада бр. 88а, да је регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, да је
члан друштва, са 100% удела „PRICEWATERHOUSECOOPERS ESTERN EUROPE B.V.“.
Из свега напред наведеног, одговарамо вам да не можете да користите референце
нити капацитете (пословни, финансијски, технички и кадровски) другог правног лица, без
обзира што се као један од оснивача тих лица појављује члан вашег друштва, с обзиром да
сте ви основани као посебно и самостално правно лице, да за све ваше обавезе не одговара
члан друштва већ привредно друштво „PricewaterhouseCoopers Consulting“ д.о.о. и то само до
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висине унетог улога капитала (основни капитал) и да у потпуности послујете по прописима
државе у којој имате седиште (Република Србија).
С друге стране, као одговор на ваше питање одговарамо вам да је могуће укључити
самo референце правних лица која су чланови конзорцијума у којем се и ви налазите.
2) Да ли наведени експерти морају бити запослени код једног од чланова
конзорцијума
и
да
ли
је
потребно
доставити
доказ
о
запослењу?
 Под неопходним кадровским капацитетом се подразумева да понуђач има најмање
5 запослених експерата од којих је барем један лиценцирани овлашћени ревизор, да би се
успешно реализовао предмет ове набавке (опис на стр. 10 конкурсне документације).
Из овога се закључује да наведени експерти морају бити запослени код једног од
чланова конзорцијума a као доказ да располаже довољним кадровским капацитетом, понуђач
мора да достави попуњену, потписану и оверену табелу Експертски тим понуђача са
биографијама које ће бити потписане од чланова експертског тима (доказ на стр. 33 и 34
конкурсне документације), и фотокопију Лиценце за обављање ревизије издате од стране
надлежног Министарства, односно Коморе овлашћених ревизора (опис на стр. 10 конкурсне
документације).
Ово појашњење конкурсне документације доставити свим понуђачима који су
преузели конкурсну документацију.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР
др Милан Јанковић
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