број: 01-1693/4-4
датум: 27.04.2018.
На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) Комисија Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
(у даљем тексту: Наручилац) у отвореном поступку јавне набавке добара број ЈНО 04/18
,,Храна и пиће за хотел Трим“, даје
Појашњење конкурсне документације
1.Питање заинтересованог лица:
Поштовани,
У конкурсној документацији у Обрасцу спецификације добара, колона ИЗНОС ПДВ-а се налази
између ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А И ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ, молим за
разјашњење да ли ту треба да стоји колико је пдв по јединичној цени или укупан износ пдв-а?
Сходно томе да у ОБРАСЦУ ПОНУДЕ тражите износ УКУПНОГ ПДВ-а, сматрамо да може
доћи до забуне шта да израчунамо.
1.Одговор Комисије наручиоца:
У Обрасцу спецификације добра ЈНО 04/18 на странама 23-43. конкурсне документације у
колони број 6. предвиђено је поље у коме се уписује износ пореза на додату вредност који се
обрачунава на вредност јединичне цене без ПДВ-а.
С друге стране, када је реч о Општем обрасцу понуде на страни 18-19. конкурсне
документације предвиђена су поља у којима понуђач уписује вредност његове целокупне
понуде (вредност свих понуђених цена за партије на које конкурише) без ПДВ-а, затим укупну
вредност ПДВ-а за све партије у којима конкурише и укупну понуђену цену са обрачунатим
порезом на додату вредност за све партије на које конкурише.
Комисија је конципирала конкурсну документацију имајући у виду одредбе Закона о порезу на
додату вредност („Сл.гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012,
108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени
дин.износ, 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн.,
113/2017 и 13/2018 - усклађени дин. изн.) и Правилника о утврђивању добара и услуга чији се
промет опорезује по посебној стопи ПДВ-а („Сл.гласник РС“, бр. 108/2004, 130/2004 – испр.,
140/2004, 65/2005, 63/2007, 29/2011, 95/2012, 113/2013, 86/2015 и 109/2016).
За сва даља питања и појашњења стојимо Вам на располагању.
С уважавањем,
Комисија наручиоца:
Татјана Стојановић

Ивана Чикуц

У складу са чланом 63. став 3. Закона објавити на:
- Порталу јавних набавки;
- интернет страници Наручиоца.
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