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Београд
ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке добара — Контролно-мерна возила, број 1-024042-9/15;
Скодно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/12
и 14/15), доетављамо вам објашњење у вези са следеl -iим постављеним питањем:
1) У одељку VIII je дат образац структуре цена у коме су, под редним бројем 19, посебно
издвојени зависни трошкови (трошкови транспорта, осигурања, царињења, комологације...). Моделом
уговора, у члану 3, је предвиђено да сви ови зависни трошкови улазе у укупну цену Уговора који
Наручилац плаl-ia Испоручиоцу.
У одељку VIII je такође назначено да зависни трошкови, исказани у Обрасцу структуре цена
под редним бројем 19, не улазе у збирну цену која I -ie служити за евалуацију понуда и избор
нај повољнијегпонуђача.
Овако постављени уелови тендера омогућавају да понуда са највишом укупном ценом
(укључујући и зависне трошкове), a ту цену I-ie Наручилац и платити сходно члану 3 Уговора, може да
буде оцењена као економски повољнија од друге понуде која има нижу укупну цену, али у структури
цена су јој зависни трошкови (р.бр. 19) нижи a остали трошкови (р. бр. 1 до 18) виши. Сматрамо да

овако постављени критеријум за евалуацију није прецизан нити логичан и да доводи понуђаче у
позицију да калкулишу са начином приказивања појединачник цена, уместо да се труде да саставе
оптималну понуду, са најнижом укупном ценом.
Скодно овоме, молимо вас за одговоре на следеl-ia питања:
Питање 1: Да ли Наручилац може да потврди да 1-ie цена завиеник трошкова, исказана под
редним бројем 19 у Обраецу структуре цена, бити укључена у збирну цену који I -ie служити као цена
за избор најповољнијег понуђача?
Питање 2: Уколико је је одговор на Питање 1 негативан и Наручилац остаје при иницијалним
условима, молимо вас за прецизнију инструкцију о начину састављања Обрасца структуре цена, како

би се избегла ситуација да различити понуђачи различито структуирају појединачне цене, и тиме
евентуапно доведу Наручиоца у ситуацију да, сходно правилима, изабере реапно неповољнију

понуду?
➢ Намера Наручиоцајесте била да и цена под редним бројем 19 — Ocina.nu зависни трошкови

(трошкови транспорта, осигурања rпоку транспорrпа, царински nocrnynax, хомологација,
админисrпративни и други зависни трошкови) у Обрасцу структуре цена (Одељак VIII), буде
укључена у обрачун укупне цене добара и услуга које су предмет набавке, односно укупне цене без
ПДВ, која ћe служити за избор најповољнијег понуђача. У питању је очигледна штампарска грешка и
она I-ie бити исправљена Одлуком о измени конкурене документације.
Саглано члану 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у
року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту
информацију објави на Порталу јавник набавки и на својој интернет страници.
C поштовањем,
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