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Наш број  1925/5     ПД „АВАЛА“ А.Д. 
Ваш број:      ПОЖАРЕВАЦ 
Датум: 19.04.2016.година    ЛЕЊИНОВА 3 
Место: Пожаревац 
 
 
Предмет:     Захтев за појашњење 
 
Поштовани, 
Везано за ЈНМВ 1.2.9/2016:  
– Услуге: угоститељске услуге, ОРН 55300000 - услуге ресторана и услуге послуживања храном, 
Процењена вредност: 750.000,00 динара без ПДВ-а  
 
- Партија 1 – угоститељске услуге-пословни ручак, ОРН 55300000 - услуге ресторана и услуге 
послуживања храном - процењена вредност ове партије износи 150.000,00 динара без ПДВ-а 
 
 Обраћамо вам се за „појашњење“ и сагласност , сходно члану 93.став 1. (Сл.гл. РС 124/12, 14/15 и 
 68/15), да појасните  и дате сагласност на следеће: 
 

- У Понуди коју сте доставили заводног броја 2219 од 18.04.2016. године (301/1 од 15.04.216. године) у 
моделу уговора (Образац бр. 14 је попуњен на износ од 46.570,00 динара, који представља цену за 
оцену и упоређивање  понуда (чине је збир јединичних цена свих артикала тражених 
спецификацијом.) 

 
Неопходно је да се изјасните о следећем: 
 

- Да ли сте правилно схватили наводе у конкурсној документацији, гдe је јасно наведено да се уговор 
потписује на предвиђена средства од 150.000,00 динара без обрачунатог ПДВ. 

- Да се меница за добро извршење посла даје на 10% од тог предвиђеног, односно износа за 
потписивање уговора? 

 
Молимо да вашу појашњење /сагласнот пошаљете у року од два дана  од дана пријема, (до 21.04.2016. 
године) до 13:00 часова,  путем маила или лично на нашу писарницу. Чиме бисте дали сагласнот и на 
потписивање уговора на предвиђен износ. 
 
С поштовањем, 
 
 
 
 
        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
        МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ 1.2.9/2016 
 
 
 
 


