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Земун, 15.01.2014.године
ПРЕДМЕТ: Јавна набавка мале вредности услуга “Услуга aктуарске процене резервисања за
друга примања запослених по МРС 19 са стањем на дан 31.12.2013. за Галенику и за зависна
друштва: Галеника Клирит, Галеника Галинг, Галеника Бања Лука и Галеника Црна Гора“, JN br.
1/14.
У вези ове ЈНМВ обавештавамо Вас да је дана 13.01.2014.g. овлашћени актуар, Г-дин Александар
Перишић поставио је следећа питања:

„Поштовани,
Јаваљам Вам се поводом појашњења конкурсне документације ред. бр. 1/14. Услуге актуарске
процене резервисања за друга примања запослениих по МРС 19.
Да ли понуђач може доставити уговоре као доказ испуњења услова о извршеним услугама који су
предмет ове јавне набавке у последње три године? У тим уговорима се наводи да су извршене
услуге процене резервисања према МРС 19 као и подаци о вредности извршених услуга.
У тачки 5.9. сте навели да је место извршења услуге Галеника а.д. као и касније у моделу уговора
да је место извршења седиште наручиоца. Можете ли појаснити шта то подразумева?
Срдачан поздрав, Александар Перишић Овлашћени актуар“
Комисија даје следеће одговоре“

Odgovor na pitanje broj 1:
Potencijalni Ponuđač može dostaviti Ugovore kao dokaz ispunjenja uslova o izvršenim
uslugama koji su predmet javne nabavke, koji se odnose na period od poslednje tri godine U
tim ugovorima mora biti vidljivo da su izvršene usluge procene rezervisanja prema MRS 19
kao i podaci o vrednosti izvršenih usluga.
Odgovor na pitanje broj 2:
Kao mesto izvršenja navodi se Galenika a.d., odnosno da je Ponuđač dužan da poseti
Naručioca kako bi prikupio sve neophodne podatke odnosno dokumentaciju u cilju što
kvalitetnijeg obavljanja predmetne nabavke. Ponuđač nije obavezan da svoju uslugu izvrši na
navedenoj lokaciji, odnosno sedištu Naručioca.
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