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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке:
Услуге одржавања клима уређаја за потребе организационих јединица РФЗО, број јавне
набавке: 404-22-201/17-37
Дана 21.11.2017. године заинтересовано лице се обратило захтевом за додатне информације
или појашњења у вези поступка јавне набавке услуге одржавања клима уређаја за потребе
организационих јединица РФЗО, број јавне набавке: 404-22-201/17-37, сходно члану 63. став 2. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање:
Молимо Вас да нам одговорите везано за ЈНМВ –услуга одржавања клима уређаја:
У пречишћеном тексту и даље је остао датум 21.11.2017. за достављање понуда.
У обрасцу 4.1 стоји у колони 6 – Цена за укупан број сервиса,укупног броја клима уређаја за 12
месеци без ПДВ-а /6=4х5/,
Питање> да ли у колони 6 треба да стоји 6=3х4х5.
Ви сте направили да, онда само добијемо цену за 2 сервиса по 1 клима уређају, а не за
количину.
Молимо Вас да нам одговорите како да направимо понуду.
Одговор:
Продужење рока за подношење понуда Наручилац је извршио у Обавештењу о продужењу
рока за подношење понуде објављеном на интернет страници Наручиоца и Порталу јавних набавки.
У обрасцу 4.1 Понуда за јавну набавку са структуром цене и упутством како да се попуни, у
колони 5 („Цена по једном сервису укупаног броја клима уређаја из колоне 3 без ПДВ-а“) потребно је
унети цену без ПДВ-а једног сервиса за све клима уређаје у једној организационој јединици (број
клима уређаја сваке организационе јединице наведен је у колони 3). Цена из колоне 5 представља
цену једног сервисирања укупног броја клима који су наведени у колони 3 за сваку организациону
јединицу посебно.
У колони 6 („Цена за укупан број сервиса укупног броја клима уређаја за 12 месеци без ПДВ-а
6=4х5“), потребно је унети цену без ПДВ-а за онолико сервиса колико се обави за 12 месеци (два
сервиса годишње за клима уређаје и 12 сервиса годишње за клима ормане) за укупан број клима
уређаја (6=4х5).
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