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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 1
у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара – набавка
клима уређаја
ЈНМВ 33/2016
Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe добара – набавка клима уређаја
Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана
07.11.2016.године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – набавка
клима уређаја ( ЈН МВ 33/2016), у оквиру кога је поставило следећа питања:
„У делу конкурсне документације на стр. 10 конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ У УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, 44.1., тачак 2., се
наводи "Списак најважнијих испручених добара - клима уређаја (у минималној
вредности од 1.800.000,00 дин)". У вези са овим имамо два питања:
1. Да ли то значи да референц листа треба да обухвати само сплисак који
се односи на испоруку клима уређаја, без монтаже, или може да обухвати
и монтажу испоручених клима уређаја?
Ово питање постављамо из разлога што је предмет ове ЈН ИСПОРУКА И
УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА, НЕ САМО ИСПОРУКА.
2. Да ли наведени износ од минимум 1.800.000,00 дина је са пдв-ом или
без пдв-а?
У делу кокурсне документације на стр. 27- 6.1. ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ,
на стр. 30- 6.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, као и на стр.32 - УПУТСТВО
КАКО СЕ ПОПУЊАВА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (тачка 1), се наводи
да је потребно у табелама исказати ПДВ на монтажи клима уређаја, иако се од
новембра прошле године на грађевинске радове у које спада и монтажа клима
уређаја не обрачуна пдв.
Питање:
3. Да ли у табеларним деловима понуде, у делу који се односи на монтажу
клима уређаја наводи ПДВ или не?
Ово питање постављамо из разлога што монтажа клима уређаја није
везана за испоруку, односно неће се вршити одмах по испоруци, на основу тога
ће се и климе посебно фактурисати од монтаже, на то сте нам указали код начина
и услова плаћања. У случају када се ради само испорука клима уређаја, без
монтаже, на испоручене климе обрачунава пдв.“
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015) Наручилац даје додатне информације
или појашњења:

1. На 7. и 9. страни конкурсне документације у делу 4) табеле 4.1.2 и
4.3.2. Наручилац је навео да је, као додатни услов, потребно да понуђач поседује
искуство у испоруци и уградњи добара која су предмет јавне набвке. То значи да
референтна листа треба да обухвати испоруку клима уређаја и уградњу
испоручених клима уређаја.
2. Минимум 1.800.000,00 динара без ПДВ.
3. Наручилац je припремио Измену конкурсне документације и сачинио
НОВИ ОБРАЗАЦ „6.1. Табеларни део понуде“ за предметну јавну набавку и исту
објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници дана 09.11.2016. године.
Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о
јавним набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева.
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