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Београд
ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке уелуге —
одржавање и прање елужбених возила, обликоване no партијама, број 1-02-4047-13/15;

Сходно одредбама члана 63. Закона 0 јавним набавкама („Службени глаеник РС" број
124/12 и 14/15), доетављамо вам појашњење конкурене документације у вези еа поетављеним
питањем:
1) „У тендерекој документацији, у опиеу уелуга, понуђачи еу дужни да упишу
времена уградње (у минутима) и цену no радном часу.
Како јединице мере треба да буду идентичне, молимо да иеправите време уградње (у
чаеовима), јер је нелогично да упиеујемо времена уградње у минутима, a цену no радном
чаеу."
1.1) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена, еаглаено тачки 16.
Одељка V— Упутетво понуђачима како да еачине понуду.
Саглсано тачки 9. Одељка V— Упутетво понуђачима како да еачине понуду, цена из
понуде мора бити иета као и цена из обрасца Стуктуре цена без ПДВ.

Укупна цена без ПДВ ее, саглаено Одељку VIII — Образац Стуктуре цена, ее добија
тако што се време уградње множи еа ценом no радном еату и тако добијена цена ее сабира са
ценом дела за уградњу.
Наручилац је као време уградње етавио минуте из разлога што ее у доеадашњој
пракеи, одноено у претходним набавка и претходно доетављеним понудама, као време
уграње појављивало време које није на чае или ua nona чаеа ве ћ нпр. 20 минута, 40 минута и
ел, за поједине услуге.
Напомињемо да Наручиоцу није од искључиве важноети време уградње, ве ћ
комплетна уелуга (цена заменског дела, квалитет уелуге, гаранција и др.). Међутим,
ематрамо да није целиекодно да ее за нпр. 1 час и 5 минута напла ћују 2 радна чаеа. За
Наручиоца је у овом елучају далеко исправније и економеки иеплатљивије да се у овом
случају време рачуна у минутима и тако ието и плати (нпр. 65 минута).
Ако је ваше време уградње на nona односно на цео чае, ви тако и упишите. Понуђачи
којима је потребно више или мање времена за поједине услуге нека ynumy тачно време
уграње. За Наручиоца је битно да су цене јасно дефинисане и да ее из датог приказа могу
упоредити. Ha npuMep, уколико је ваша цена замене анлаеера no радном чаеу 1000,00 a
потребно вам је 30 минута, значи да је цена 500,00 динара (1000/60*30). Међутим ако вам је
потребно 20 минута ваша neua h e бити 333,33 динара (1000/60*20). Тако ието, ако вам је
потребно 80 минута ваша цена ћe бити 1.333,33 динара (1000/60*80).
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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
пиеаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.

C поштовањем,
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