МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
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Београд

ОДГОВОР ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ-5
у отвореном поступку

Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја
савремене уметности
ЈН - радова бр. 01/16

1. Питање: Да ли понуђач који наступа као Огранак страног правног лица
из ЕУ, регистрован у Републици Србији, има третман ино понуђача?
Одговор: Да, има третман страног понуђача.
2. Питање: У случају да се Огранак сматра ино понуђачем, да ли се на
понуду истога примењују одредбе о негативном преференцијалу у поређењу са
понудама домаћих понуђача и у случају позитивног одговора, у ком проценту?
Одговор: У складу са чланом 86. став 3. Закона о јавним набавкама, у
ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове,
наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова
понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу понуђену цену страног
понуђача.
3. Питање: Да ли као референце о изведеним радовима Огранак, као
интегрални део ино правног лица, може да приложи потврде за радове које је
извела матична компанију у иностранству (мисли се на додатне услове из чл. 76,
под тачком 2 – услови у погледу пословног капацитета)?
Одговор: Доказивање додатних услова из члана 76. Закона о јавним
набавкама може вршити страно привредно друштво које у предметном поступку
јавне набавке нуди радове и које на територији Републике Србије послује преко
свог основаног огранка, а може и огранак страног привредног друштва.
4. Питање: Да ли се обавезни услови из чл. 75 и додатни услови из чл. 76
Закона примењују само на Огранак или и на матично ино правно лице? У случају

да се услови из чл. 75 примењују и на матично ино правно лице, да ли је могуће
доказе који се у матичној земљи не издају у истој форми као у Србији заменити
изјавом законског заступника под материјалном и кривичном одговорношћу?
Одговор: Имајући у виду да је огранак страног привредног друштва
организациони део привредног друштва преко кога страно привредно друштво
обавља делатност у Републици Србији, као и да огранак страног привредног
друштва нема статус правног лица, већ у правном промету иступа у име и за рачун
матичног привредног друштва, обавеза доказивања обавезних услова из члана 75.
Закона о јавним набавкама односи се пре свега на страно (матично) привредно
друштво које у предметном поступку јавне набавке нуди радове и које на
територији Републике Србије послује преко свог основаног огранка. Поред
наведеног, страно привредно друштво мора да достави наведене доказе о
испуњености услова из члана 75. и за огранак страног привредног друштва, када
огранак иступа у његово име и за његов рачун.
Сагласно члану 79. став 10. Закона о јавним набавкама, ако се у држави у
којој понуђач има седиште не издају докази о испуњености услова из члана 75. и
додатних услова из Конкурсне документације одређени сагласно члану 76. Закона о
јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву,
дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
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