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Број: 02-2234/2-16
Дана: 13.06.2016.godine
Предмет: Додатне информације – појашњење конкурсне документације за ЈНМВ бр. II-021/1-16, набавка
телекомуникационих услуга
Један од потенцијалних понуђача поднео је дана 13.06.2016. Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. II-021/1-16, набавка телекомуникационих услуга тражећи
појашњење и одговоре на питања:
1. У Обрасцу понуде, у оквиру Конкурсне документације захтевате да се достави цена за одређену
количину саобраћаја, молимо вас за следећа појашњења:
а. Да ли се у Обрасцу за Партију 1, Услуге јавне телефоније, у колони „појединачна цена без пдва" уписују јединичне цене за наведене ставке ?
б. Да ли је обрачун минута за ставке под редним бројем 3 и 4 обрачун за свих 24 месеца или за
један месец? Да ли се у колони „укупна цена без пдв-а за 24 месеца" приказана минутажа
множи са јединичном ценом или се минутажа множи и са 24?
2. Које податке треба да упишу Понуђачи у Обрасцу структуре цене који се налази на страни 20/38
Конкурсне документације?
3. Да ли се Изјава о независној понуди подноси јединствено за све 3 партије или се копира у 3 примерка,
за сваку партију по једном? Уколико је потребно да се захтевани Образац копира за сваку партију
посебно, сугеришемо да Начучилац измени овај Образац, како се уписао број Партије за коју се
подноси.
Одговор Наручиоца:
1. Попуњавање Образаца понуде у оквиру Конкурсне документације за I партију:
а. У колони „Појединачна цена без ПДВ-а“ понуђачи уписују јединичне цене за наведене ставке.
б. Обрачун минута за ставке под редним бројем 3. и 4. је обрачун за 24 месеца. У колони „Укупна
цена без ПДВ-а за 24 месеца“ приказана минутажа множи се са јединичном ценом.
2. Понуђачи у Обрасцу структуре цене на страни 20/38 Конкурсне документације, уписују све елементе
понуђене цене, односно уписују све позиције (ставке) из Обрасца понуде, са укупним ценама као што
су дате и у Обрасцу понуде.
3.

Понуђач Изјаву о независној понуди, подноси у једном примерку без обзира за колико партија даје
понуду.
Референт јавних набавки,
Дупор Хелена

