Број: 02-4/2017/5
Датум: 30.01.2017.
Предмет: Услуге ревизије на пројекту (Темпус пројекат iDEAlab); ЈН број 02-4/2017
Сагласно одредби члана 63 Став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15), на тражење појашњења односно додатних информација, достављамо следеће
одговоре:
Питање:
У оквиру тачке 2 – „Упутство како се доказује испуњеност услова“, навели сте да је потребно
приложити и потврду Коморе овлашћених ревизора, којом се доказује да је понуђач члан КОР-а.
Питање: да ли је дозвољено да приложимо наведену потврду која носи датум 11.04.2016. године?
Одговор:
Може да се достави потврда са наведеним датумом, комисија ће на сајту Коморе овлашћених
ревизора извршити проверу.
Питање:
У оквиру тачке 1, подтачка 1.2.1. навели сте да је потребно приложити за сваког члана тима
(овлашћене ревизоре) потврду да су чланови Коморе овлашћених ревизора. Питање: да ли је
потребно приложити наведене потврде, уколико је овај податак јавно доступан на сајту Коморе
овлашћених ревизора, а такође већ прилажемо копије лиценци издате од стране КОР-а за наведене
овлашћене ревизоре?
Одговор:
Понуђач може да достави потврде, а може и на свом меморандуму да да изјаву на којој ће бити
наведена интернет страница за проверу података.
Питање:
У оквиру тачке 1, подтачка 1.2.2. навели сте да је као доказ одговарајућег пословног капацитета
потребно приложити фотокопије уговора о пруженим услугама (да је понуђач пружио минимум 3
ревизије међународних пројеката). Питање: обзиром да је политика наше компаније да се не
прилажу фотокопије закључених уговора, да ли је довољно да законски заступник приложи изјаву
дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а која ће садржати назив наручиоца,
назив пројекта и период за који је услуга пружена и којом ће се потврдити да је понуђач пружио
услуге наведене у изјави (односно да је пружио минимум 3 ревизије међународних пројеката)?
Одговор:
Наручилац, због специфичности посла и неопходности увида да понуђач има искуства за послове
који су предмет ове јавне набавке, остаје при првобитно предвиђеном начину доказивања
испуњења овог услова, тј. потребно је доставити фотокопије уговора.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку 02-4/2017

