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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку у поступку мале вредности
- Услуга стапања, рафинације злата и ливења у полугу финоће 999,9 –
редни број 2/2016

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана
10.јуна 2016. године у 14.32 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Молим Вас да нам дате допунска објашњења везана за попуњавање
табеле на страни 22-део 6.3. Структура цене. Објасните нам шта се тачно уноси у
делу колоне у реду УКУПНО - да ли цена услуге по граму предмета од злата или
укупна вредност услуге за назначену масу од 8.000,00 г.
1. Одговор Комисије:
У Обрасцу 6.3 – Образац структуре цене са упутством како да се
попуни, написано је следеће:
- У колону 1 понуђач уписује цену предметне услуге без ПДВ, односно
уписује цену по 1 граму задужених предмета од злата (накита), без ПДВ;
- У колону 2 понуђач уписује цену предметне услуге са ПДВ, односно
уписује цену по 1 граму задужених предмета од злата (накита), са ПДВ;

- У ред ''УКУПНО'' понуђач уписује у колону 1 укупну цену, без ПДВ, односно
цену по јединици (по 1 граму задужених предмета од злата - накита), без ПДВ,
помножену са 8.000,00 грама;
- У ред ''УКУПНО'' понуђач уписује у колону 2 укупну цену са ПДВ, односно цену
по јединици (по 1 граму задужених предмета од злата - накита), са ПДВ,
помножену са 8.000,00 грама.
Напомена: Укупна грамажа (око 8.000,00 грама) је дата одприлике, са незнатним
одступањима на горе или на доле, како би помогла понуђачима при формирању
јединичне цене, а тачна грамажа ће бити утврђена у складу са условима из
Конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.
- Владимир Нинковић, дипломирани екомомиста;
- Ђорђе Комленовић, дипломирани правник.
- Драгана Живковић, дипломирани правник;
- Владимир Ћеклић, дипломирани правник;
- Божана Величковић, дипломирани правник;
- Страхиња Даниловић, дипломирани правник;
- Весна Живковић, дипломирани правник;
- Милан Мрдовић, дипломирани правник;
- Срећко Богдановић, дипломирани правник.

објавити:
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници наручиоца

