Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Дирекција за националне референтне лабораторије
Број: 404-02-75/2015-13
27. фебруар 2015. године
Београд

Предмет: Појашњење-одговор на постављено питање у поступку јавне
набавке мале вредности број: 404-02-75/2015-13, редни број набавке 1.2.5/2015
У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за
доделу уговора за пружање услуга чишћења и одржавање зграде, лабораторија и
помоћног магацина, за коју је позив и конкурсна документација достављени на адресе три
понуђача и истовремено објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца дана 19.02.2015. године, овом наручиоцу је, дана 26.02.2015. године,
електронском поштом приспео допис у коме су садржана следећа питања заинтересованог
лица:
1. Molimo Naručioca da navede koliko spremačica će biti angažovano u toku dana, i da
li se radi svaki vikend, kako bi potencijalni Ponuđač preciznije formirao cenu?
2. Na strani 33 Naručilac zahteva da se obračuna ukupna cena od dana zaključenja
ugovora do 31.12.2015. godine? Da li ovaj se ovaj iznos dobije tako što se obračuna
cena za deset meseci, (odnosno računamo I Mart mesec, pošto ne postoji precizan
datum dana zaključenja Ugovora) ?
У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник РС “, број 124/12), обавештавамо сва заинтересована лица да је
Наручилац дана 27.02.2015. године заинтересованом лицу које је тражило појашњење
послао одговорe на постављенa питањa.
Послат je одговор следеће садржине:
1. Понуђач је слободан да процени колико ће спремачица ангажовати у току дана.
Викендом се не ради, већ само радним данима пре подне. Радно време
Дирекције је од 7,30 до 15,30 часова.
Такође, уколико сте заинтересовани позивамо вас да посетите објекат.
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2. Можете обрачунати цену за десет месеци, односно урачунати и месец март.
Март ће бити плаћен на основу броја радних дана, пошто се у овом тренутку не
може знати прецизан датум закључења уговора.
Заинтересовано лице је обавештено о чињеници да се све наведено објављује на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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