РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 404-01-465/2013-D0097
Датум: 31.10.2013. године
Београд
Предмет: Додатна појашњења Конкурсне документације број: 404-01-465/2013-D0097 од
23.10.2013. године
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012), у
поступку јавне набавке добара- Набавка софтвера за унапређење система за фискализацију
за потребе Пореске управе, која се спроводи у складу са чланом 32. Закона о јавним
набавкама, по позиву објављеном на порталу јавних набавки од 23.10.2013. године,
учесник у поступку обратиo се електронском поштом - дописима од 28.10.2013. године и
29.10.2013. године Наручиоцу, за давање појашњења на следеће питање:
1. У одељку IV техничка докуметација и планови конкурсне документације
дефинисани су докази за финансијски капацитет (услов 1) и пословни капацитет
(услов 1 и 2). У случају достављања референтне потврде за референтног
купца/наручиоца који је регистрован у инострантству понуђач доставља потврду
написану на језику референтног наручиоца преведену на српски језик и оверену од
стране судског тумача.
Питање1: Молимо вас да појасните да ли референтнт потврде издате од стране
референтног наручиоца у иностранству могу бити у слободној форми на
меморандуму референтног наручиоца?
2. У одељку 2. Упутства како се доказује испуњеност услова на страни 27 дефинисано
је да понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води АПР не морају
да доставе доказ из чл. 75 став 1. Тачка 1. Извод из регистра Агенције за привредне
регистре који је јавно доступан на интернет страници АПР. Такође, у обрасцу
понуде на страни 39 је остављена могућност да понуђач изјави да је регистрован у
Регистру понуђача и да наведе адресу инернет странице на којој су доступни
подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. Став 1. Тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
Питање 2: Молим Вас да нам потврдите да понуђачи регистровани у Регистру
понуђача доказују испуњеност обавезних услова из чл. 75. Тачка 1, 2, 3 и 4
навођењем интернет странице Регистра понуђача који води АПР у обрасцу понуде.
3. Конкурсном документацијом за доказивање кадровског капацитета за запослена
лица код понуђача потребно је доставити уговор о раду. Према интерном акту
компаније плата запосленог је поверљив податак.

Питање 3: Молимо Вас за потвду да је дозвољено доставити интерни акт компаније
у ком је дефинисано да се плата сматра поверљивим податком и да је дозвољено
доставити уговор о раду у коме ће плата бити прецртана или избељена.
4. Прилог бр. 1 и бр. Су саставни део конкурсне документације. У прилогу бр. 1 је
предефинисано да законски заступник може бити само са пребивалиштем у
Београду.
Питање: Молимо Вас за потвду да је прихватљиво уписати други град
пребивалишта за законског заступника.
5. Молимо Вас за потвду да прилог број 1 Потписује само овлашћени члан групе
понуђача.
6. Молимо Вас за потвду да прилог бр. 2 није потребно парафирати и доставити уз
понуду понуђача.
7. У конкурсној документацији у делу 2. Упутство како се доказује испуњеност
услова дефинисана је могућност за понуђаче из иностранства. Понуђачи из
иностранства могу уместо доказа приложити писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
уколико се у државиу у којој понуђач има седиште не издају тражени докази.
Питање: Молимо Вас да појасните да ли понуђач из иностранства може да достави
једну обједињену писану изјаву за све обавезне доказе (тачка 1 до 4) које држава у
којој је понуђач регистрован не издаје.
8. Молимо Вас за потвду да је дозвољено да понуђач из иностранства испуњеност
обавезних услова тачка 1 до 4 докаже достављањем доказа који издају институције
(судови, управе, министарства) у држави у којој је понуђач регистрован, а који се
разликују од од доказа који се издају у Србији, и да уз те доказе достави писану
изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским
или управним органом.

Наручилац даје појашњење на напред наведена питања:
1. Потврда референтног купца/наручиоца који је регистрован у иностранству доставља
се на језику
референтног купца/наручиоца а текст потврде референтног
наручиоца/купца који је регистрован у иностранству мора бити идентичан тексту
потврде у конкурсној документацији што потврђује судски тумач. Такође, понуђач уз
тако достављану потвду треба да достави и потвду за референце тј. Образац
конкурсне документације који сам оверава и потписује, како је захтевано самом
конкурсном документацијом.
2. Сагласно члану 78. Став 5. Закона о јавним набавкама лице уписано у регистар
понуђача није дужно приликом подношења понуде да доказује испуњеност обавезних
услова, те је наручилац конкурсном документацијом предвидео да се понуђач
изјасни у понуде да је уписан у регистар понуђача и да наведе интернет адресу у

обрасцу понуде да је уписано понуђача и да наведе адресу инернет странице на којој
су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. Став 1. Тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
3. Потврђујемо да ћемо као доказ да располажете кадровским капацитетом прихватити
Уговор о раду са избељеним/прецртаним податком о вредности зараде (а из којег се
може утврдити степен стручне спреме као и да је наведено лице запослено код
понуђача) уз које ћете доставити и Интерни акт којим је регулисано ово питање.
4. Одговор ће бити дат кроз измене и допуне конкурсне документације.
5. Уколико се постављено питање односи на прилог 1. Модела уговора понуђач треба да
поступи у складу са VI Упутство понуђачима како да сачине понуду, 2.Начин на који
понуда мора да буде сачињена, наслов Израда понуде, страна 29/68 алинеја 7 и да
изјаве које се дају под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити
потписанe и оверенe печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
6. Уколико се постављено питање односи на Прилог број 2 који је саставни део модела
уговора, потврђујемо да исти није потребно попунити и потписати уз понуду, већ да
се исти попуњавања и потписивања приликом испоруке предмета уговора.
7. Да, понуђач може да достави једну изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом и преведену на српски
језик и оверену од стране судског тумача.
8. Да, дозвољено је да понуђач из иностранства достави доказе за испуњеност
обавезних услова које издају институције у држави у којој је понуђач регистрован уз
обавештење да се докази разликују од доказа који се издају у Србији и уз те доказе да
достави и писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену у
суду или пред управним органом као и оверени превод судског тумача на српски
језик.
Додатна појашњења конкурсне документације биће објављена на порталу јавних
набавки и на сајту Наручиоца www.purs.gov.rs.

