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ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације у вези са
припремањем понуде за ЈН број 1-02-4047-15/14
Ha основу члана 63. CT. 3. Закона о јавним наб ~вкама („Службени гласник PC" број
124/2012, у даљем тексту: Закон), у наставку дописа дајемо одговор на достављени зактев
за додатним појашњењима бр. 1-02-4047-15/14 од 16.Q9.2014. године, који је поднео „БДО
д.о.о." из Београда.

Питање бр. 1: „У складу са конкурсном докум є нтацијом за набавку услуге ревизије
финансијских известаја РАТЕЛ-а за 2014. годину, зiарнолицу вас за одговор на следеце
nummbe, тј. за појасњење следецег:
У одељку 4.- „ Услови за учеш ћ е у поступку јавне набавке a упутство како се
доказује испуњеност услова " наведени су обавезни у'слови које треба испунити a списак
документације коју треба приложити у оквиру rдонуде. Желим овим путем да вам
скренем паж њу на став 5. члана 78. важе ћ ег Закона bјавним набавкама који ка.же:
„Лице уписано у регистар понуђача није ду ж но да приликом подношења понуде,
односно пријаве доказује испуњеност обавезних услов'а ".

Имајући ово у виду, a a чињеницу да се доказr ~ вање ucnytveнocmu обавезних услова
за учеш ћ е правних лица наведених под тачкама од 11 до 4) на овакав начин не помиње у
конкурсној документацији, да ли можете потврд ' ти да понуђачи који су уписани у
регистар понуђача код Агенције за привредне регисп ~ре не треба да достављају потврде
којима се доказује испуњеност обавезнг х услова наведених под тачама од 1) до 4) ae ћ
могу доставити изјаву на меморандуму у којој ћ е навести да су уписани у наведени
регистар a податке 0 интернет страници на којој cq mo може проверити? "
0 Д Г 0 B 0 Р: Да. Потврђујемо да се можете '',позвати na регистрацију код регистра
понуђача Агенције за привредне регистре (АПР), те y TOM случају немате обавезу да
доставите доказе обавезних услова из члана 75. ст. 1 тач. 1-4) Закона, уколико доставите
доказе које сте навели, a који потврђују да сте регистровани у овом регистру.

РЕКТОР

~

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

www.ratel.rs

