Број: 1-02-4042-9/13-9
Датум: 23.09.2013.
Београд
„S&T Serbia“ д.о.о.
ул. Ђорђа Станојевића бр. 14/III
11070 Нови Београд
ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке услуга – надоградња и одржавање
софтвера базе дозвола, техничких прегледа и мерних резултата, за период од три године број
1-02-4042-9/13;
Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12, у даљем тексту: Закон), достављамо вам објашњење у вези са постављеним
питањима, и то:
1. Како у оквиру Одељка VIII – Образац структуре цена са упутством о начину
попуњавања структуре цена, стоји да морају бити приказане јединичне цене и основни
елементи структуре цене, молимо вас за објашњење за ставку редни број 1: Цена једног
инжењер сата. Да ли она улази у Укупну цену свих услуга из ставке под редним бројем 5
(укупна цена свих услуга без ПДВ) и ставке 6 (укупна цена свих услуга са ПДВ) тј. да ли у
овим ставкама треба да стоји укупна цена ставки (2+3+4) а не како је у конкурсној
документацији Одељак VIII наведено (1+2+3+4)?
 Суштина је да Образац структуре цена мора бити попуњен тако да се може
проверити усклађеност јединствених цена са трошковима. С тим у вези, као битан елемент
структуре цена тражи се и приказ цене инжењер сата.
Укупна цена из тачке 5 Обрасца структуре цена мора да обухвати и цену инжењер
сата, као и остале елементе структуре цена. Укупна цена свих услуга за период трајања
уговора без ПДВ, из тачке 5, која ће уједно служити и као цена за избор најповољнијег
понуђача, није прост збир ставки (1+2+3+4), већ је то цена која мора у себи да садржи сваку
од ових ставки. Укупна цена се може разликовати од збира ставки од 1 до 4 (јер се још увек
не зна колико инжењер сати ће бити потребно за реализацију уговора), али је за наручиоца
битно да у току реализације уговора зна које су појединачне цене па и колика је цена једног
инжењер сата.
Овај одговор доставити свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију
и објавити на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.
С поштовањем,
ДИРЕКТОР
др Милан Јанковић
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