ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈНМУ 2/2015
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/12 и 14/15), за јавну набавку бр. ЈНМУ 2/2015 – Услуга фиксне телефоније
(обликована у две партије), достављамо појашњење конкурсне документације:
ПИТАЊЕ: У ставу 6. члана 2. модела уговора, предвиђено је да понуђачи унесу
укупну вредност понуде. Имајући у виду да су предмет набавке услуге фиксне
телефоније које се наплаћују према оствареној потрошњи, утврђивање укупне
вредности понуде унапред није могуће. У складу са наведеним, сугерисана је
измена конкурсне документације на начин да се наведени став обрише из модела
уговора.
ОДГОВОР: У Обрасцу понуде ‐образац бр. 1 на страни 18.конкурсне документације –
у делу „Остали подаци о понуди“ предвиђено је уношење укупне вредности понуде
без обрачунатог пдв‐а и укупне вредности понуде са обрачунатим пдв‐ом, такође је
наведено да је образац структуре цене саставни део обрасца понуде. У обрасцу бр.
2 – Образац структуре цене, дат је опис услуга и јединица мере на основу којих
понуђачи уносе цене услуга по јединици мере као и укупну вредност понуде.
У моделу уговора, чланом бр. 2. став 5. предвиђено је да понуђачи унесу
укупну вредност понуде, док је истим чланом у ставу бр. 6. наведено „Уговор се
може извршити до износа ________________ (попуњава наручилац на поцењену
вредност) динара без ПДВ, односно _________________ (попуњава наручилац на
поцењену вредност) динара са ПДВ.“ Наведено је предвиђено имајући у виду да се
услуге фиксне телефоније наплаћују према оствареној потрошњи и да није могуће
унапред предвидети колико ће бити остварено потрошње, због чега је наведено да
се уговор може извршити до износа процењене вредности.
У складу са наведеним, потребно је да понуђач у наведеном чланом уговора
унесе своју укупну вредност понуде коју је навео у обрасцу понуде и обрасцу
структуре цене, док ће приликом закључења уговора Наручилац унети износ до ког
се може извршити уговор.
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