РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/25-19-4
01.07.2019. године
Београд

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/2012,14/15 и 68/15) достављамо

ОДГОВОР
на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за набавку
услуга –Текуће одржавање ролетни, венецијанера и роло платнених завеса, ЈНМВ бр. 25/19

Питања:

“- У ставци 1. Поправка/замена механизма за спуштање – дизање ролетни (Гуртне, Оклагије,
Носаче ламела,и друго) - треба навести цену заједно са утрошеним материјалом? Наиме. цена
је различита у зависности шта се поправља.
- У ставци 2: Поправка/замена оштећених ПВЦ и Алуминијумских ламела на ролетни - треба
навести цену заједно са утрошеним материјалом? Али те ламелице могу бити и веома кратке
и веома дугачке, цена им је различита у тим случајевима.
- Која је процењена вредност тендера?“

Одговори:

-

У ставци 1. Поправка/замена механизма за спуштање – дизање ролетни (Гуртне, Оклагије,
Носаче ламела, и друго), Обрасца структуре цене, треба навести цену по комплету
поправке. Замена ће се вршити у комплету.

-

У ставци 2: Поправка/замена оштећених ПВЦ и Алуминијумских ламела на ролетни,
Обрасца структуре цене, треба навести цену по 1м.

-

Наручилац није у обавези да објави процењену вредност. Процењена вредност је код
Наручиоца тајни податак.

У Обрасцу структуре цене са упуством како да се попуни, у поглављу VI–2 Конкурсне
документације, на страни 23, мења се јединица мере у колони 3. за позиције 1. и 2 .
Образац структуре цене са упуством како да се попуни, сада гласи:

V I -2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Опис

Јединиц
а мере

1

2

3

Ко
лич
ина
4

1.

Поправка/замена механизма за
спуштање – дизање ролетни
(Гуртне, Оклагије, Носаче ламела,
и друго)

комплет

1

2.

Поправка/замена оштећених ПВЦ
и Алуминијумских ламела на
ролетни

м

1

3.

Израда и монтажа
алуминијумских венецијанера са
бочним вођењем, боја по избору
Наручиоца

м

2

1

4.

Израда и монтажа
алуминијумских спољашњих
ролетни са заобљеном
алуминијумском лименом кутијом
и алуминијумским вођицама, боја
по избору Наручиоца

м

2

1

5.

Израда и монтажа роло „screen“
завеса од платна отпорног на УВ
зрачење, боја по избору
Наручиоца

м

2

1

6.

Израда и монтажа тракастих
завеса са продуженим
алуминијумским носачима завесе,
боја по избору Наручиоца

м

2

1

Р.бр.

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

5

6

Укупна вредност без ПДВ-а и са ПДВ-ом

Напомена:
Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
Одговори на питања и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне документације.

Koмисија за јавну набавку

