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Репубnика Срби І а

РАТЕЛ

Републичка агенци ј а за
слекrРоиске камуииклwје

Број : 1-02-4042-8/14-7
Датум: 28.03.2014.

Бе0град
Адвокатска канцеларија "Joksovic, Stojanovic & Partners"
улица Интернационалних бригада број 38
11000 Београд

ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке услуга — заступање пред судовима, за
пери0д Одједне године, брОј 1-02-4042-8/14;

СхОдн0 Одредбама члана 63. ЗакОна 0 јавним набавкама („Службени гласник РС" број
124/12, у даљем текету: Закон), дОстављам0 вам Објашњење у вези еа следе ћим п0етављеним

питањем:
1. МОлим0 Вас да нам пОјасните кОнкурсну документацију у делу који се односи на
формирање цена. Наиме, на страни број 18 потребно је унети укупну пОнуђену цену и начин
плаћања, затим у одељку број 1.3. Цена — тарифа пОтребно је пОнудити цену — висину
тарифе. Молим0 Вае да нам пОјасните да ли је потребно на страни број 18 унети збир свих
цена датих у Одељку број 1.3. Цена — тарифа или је изн0е на страни 18 мееечни паушал кОји
се плаћа независно од износа награда кОје се налазе у одељку 1.3?
➢ Да, пОтребн0 је унети збир свих цена датик у одељку 1.3. Цена — тарифа, са и без
ПДВ, на исти начин ка0 и на страни 33 кОнкурсне дОкументације (Од 1.3.1 д0 1.3.47).

2. Такође на стани 24 кОнкурсне дОкументације пОтребно је уписати укупну
пОнуђену цену без ПДВ (Од 1.3.1 до 1.3.47), да ли је и овде пОтребн0 уписати исти износ ка0
на страни брОј 18 или је овде потребно унети збир свих цена датих у одељку брОј 1.3. Ценатарифа (у случају даје цена на страни 18 независни месечни паушал)?
➢ Да, пОтребн0 је унети исти изнОс као и на страни 18, кОја се дОбија као збир цена
(тарифа) од тачке 1.3.1 до тачке 1.3.47.
Напомињемо да се цене не мОгу разликОвати у Обрасцу понуде (Одељак VI) u

Обрасцу структуре цена (Одељак VIII). Такође напомињем0 да ћe пОнуђене цене бити
фиксне до краја реализације угОвора Осим у ситуација да пре истека угОвора дОђе д0 измене
Тарифе 0 наградама и накнадама трОшкОва за рад адвОката („Службени гласник РС" бр.
121/12).

За све Остале награде и накнаде трошкова за рад адвОката кОје нису наведене у
ПОнуди понуђача, примењиваhе се одредбе важе ће Тарифе о наградама и накнадама
трошкова за рад адвОката.

Републичка агенција за електронске комуникације
ВишњиТiева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs

УговОр престаје да важи у случају утрОшка средстава предвиђених Планом набавки за
2014. годину и Финансијским планОм за 2014, годину Наручи0ца или истеком рОка Од 12
месеци, у зависнОсти о тога кОји ћe се први од наведених услова испунити.

Овај Одговор доставити свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију
и објавити на ПОрталу Управе зајавне набавке и интернет страници наручи0ца.

C пОштОвањем,

31 -03- ?flU
Републичка агенција за електронске комуникације
Вишњи ћ ева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs

Страна 2 од 2

