Поштовани,
Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне услуга – „текуће поправке и
техничко одржавање клима уређаја“, ЈН број М-15/2015, објављену на Порталу јавних набавки
17.07.2015. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63.
Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/2015) и одредбама Конкурсне
документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се
односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима
доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:
ПИТАЊЕ БР. 1
„Поштовани,
молимо да нам се појасни кокурсна документација за ЈНМВ текуће поправке и техничко
одржавање клима уређаја бр. М-15/2015.
Питање:
1. У прилогу 1 – техничка спецификација и опис услуга са јединичним ценама налази се
колона за јединицу мере у којој сте навели „комплет“, молимо да нам се појасни на коју
количину се тај комплет односи?“
ОДГОВОР:
Поштовани,
у том делу Конкурсне документације дошло је до техничке грешке. Наручилац је случајно
изузео да убаци колону „количина“. Те ће у том делу Конкурсна документација бити измењена
а измене ће бити објављене на Порталу јавних набавки.
Као што је у Конкурсној документацији за предметни поступак јавне набавке и наведено, избор
најповољније понуде вршиће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“ а
елементи критеријума су „понуђена цена“ и „гарантни рок“. Сходно томе, уколико одлучите
као потенцијални понуђач да дате понуду за предметни поступак јавне набавке, с обзиром да
ће у колони „количина“ стајати „1“ ви нудите цену по једном извођењу за сваку позицију. Збир
Ваших понуђених јединичних цена ће се сабирати и потом пондерисати (са 80 пондера).
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Уколико Ваша понуда буде оцењена као најповољнија Ви ћете услуге поправки и техничког
одржавања клима вршити по понуђеним ценама које ће бити унете и у модел уговора а највише
до вредности од 353.415,00 динара (без ПДВ-а) како је и наведено у Конкурсној документацији
за предметни поступак јавне набавке.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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