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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена КД у вези поступка јавне набавке
безалкохолних напитака за потребе организационих јединица РФЗО за период од годину дана,
број 404-22-102/15-12

Дана 20.06.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-2-10/15-9
од 22.06.2015. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке безалкохолних напитака за
потребе организационих јединица РФЗО за период од годину дана, број 404-22-102/15-12, сходно
члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).
Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача:

1. Питање: „Попуњавањем понуде приметили смо да колоне 6 и 8 имају исти назив: „Укупна
цена без ПДВ-а“. Такође смо приметили да је у колони 6., формула за израчунавање (3*4), а у
8-ој колони (3*5). Колона 5 је „јединична цена са ПДВ-ом“ из чега произилази да је колона 8
„Укупна цена са ПДВ-ом“ а не како стоји у обрасцу за понуду.“
Одговор: Наручилац мења конкурсну документацију на странама од 22 до 59 у Обрасцима
3.1. – 3.19. у табелама у колони 8, где уместо текста
„Укупна цена без ПДВ-а“
сада стоји текст
„Укупна цена са ПДВ-ом“.

2. Питање: „Питања око попуњавања Уговора:
- Простор за уношење жиро рачуна наше банке, као и њеног назива је изузетно мали и
немогуће је унети га или да оставимо непопуњено?
- Укупни износ који се уноси у Уговор се односи на све партије за које смо конкурисали или да
оставимо непопуњено до завршетка тендера.“
Одговор:
- Број жиро рачуна, као и назив банке понуђач је у обавези да попуни у члану 4. модела
Уговора. Наручилац ће проширити место предвиђено за попуњавање наведених података, а
уколико понуђачу и даље буде мало место предвиђено за уношење наведених података
понуђач може уписати податке и изнад или поред места предвиђеног за уписивање.
- Укупни износ који се уноси у члан 2. Модела Уговора потребно је попунити, односно понуђач
уписује укупну цену свих понуђених партија.
Наручилац ће на Порталу јавних набавки и својој интернет страници објавити Конкурсну
документацију (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) са наведеним изменама.
Комисија за јавну набавку.
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