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Пожаревац, 2. фебруара 2018.

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту:
Правилник).
У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању jaвне
набавке, број 260 од 16.1.2018. године и Позива у поступку за достављање понуда 260/3 од
24.1.2018. године, објављеног дана 24.1.2018. године на порталу УЈН у складу са Чланом
55. Закона и конкурсне документације, достављамо Вам појашњење и одговор у вези
предметне јавне набавке:
Предмет: Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНМВ 1224/2018
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;
КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА
ОРН: 773312100
Достављен је Наручиоцу писани захтев дана 2.02.2018. године, заведен од стране
Наручиоца са бројем 670 електронском поштом, којим Заинтересовано лице захтева
додатно објашњења и одговор на следећа питања пренета у изворном облику, форми и
дефиницији као и одговорима од стране стручног дела комисије;
Питање 1.
''Zainteresovni smo za ucesce na tenderu za usluge kosenja i odrzavanja trase vrelovoda. Obzirom da neke
stavke iz predmera podlezu pdv u od 10% i 20%, treba ih rasclaniti u rekapitulaciji. Molimo Vas da nam pojasnite
koja pozicija podleze pdv od 10%, a koja od 20%?''

Одговор и појашњење на претходно постављено;
Не треба расчланити у рекапитулацији, Образац бр.9 предметне конкурсне документације захтева
јединичне цене без ПДВ и укупну вредност без ПДВ по позицијама. У наредном обрасцу бр.10
Понуда предвиђене су позиције за унос пореских вредности по стопама 10% односно 20% у складу са
("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni
din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn.,
108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn. i 113/2017), као и Моделу Уговора Образац бр.11.
На основу наведеног, у складу са захтеваним позиције од 1. до 5. подлежу пореској стопи од 10% а
само позиција 6. подлеже пореској стопи од 20%.
На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће
заинтересованог лица, појашњење постаје постају саставни део раније објављене
конкурсне документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају неизмењени.
Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне
документације и померања рока за достављање понуда.
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