5. Eвропске универзитетске игре Београд 2020

Датум: 10.12.2019. год

Крунска бр.9, Београд
Број јавне набавке: ЈНУ-7

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
За јавну набавку – набавка услуге ревизије ЈНУ-7
Одговори на постављења питања заинтересованих лица у поступку јавне набавке ЈН бр. ЈНУ-7

Писани захтев заинтересованих лица, достављен путем електронске поште 09.12.и 10.12.2019.
године са следећим питањима:

1. Да ли ми можете рећи колики је предвиђен буџет за ову јавну набавку/ У вези ЈНУ-7,
интересује ме колика је процењена вредности услуга ревизије финансијских извештаја за
2019 и 2020. годину?
2. Да ли је при наступу у заједничкој понуди, сваки од понуђача у обавези да запошљава по
два овлашћена ревизора? Наиме нејасно је да ли додатни услови из поглавља IV по питању
техничких капацитета подразумевају да сваки од понуђача у заједничкој понуди
запошљава по два овлашћена независна ревизора.
3. Колико запослених има привредно друштво 5. Eвропске универзитетске игре Београд 2020
д.о.о. Београд (друштво) на дан 30.11.2019. да ли ће се тај број повећати у 2020. и за
колико?
4. Колика је вредност пројектованих прихода друштва за 2019. и за 2020. годину?
5. Колика је вредност имовине друштва на дан 31.11.2019. и да ли је планирано њено
повећање у 2020. и колико?

Одговор комисије:
1. Процењена вредност јавне набавке је 1.770.000 динара за обе године.
2. У складу са упутством како се доказује испуњеност услова (стр.6 Конкурсне документације),
уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) додатне услове испуњавају
заједно.
3. Број запослених на дан 30.11.2019. године је 83 запослена. Број запослених ће бити
повећан у 2020. години на просечан број од 200 запослених , а у време самих игара број ће
достићи 400 запослених.

4. Пројектовани приходи друштва за 2019. годину су 370.000.000 динара, а за 2020. годину
2.855.000.000 динара.
5. На дан 30.11.2019. године привредно друштво нема имовине.

