ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
ДЕПО И КЛИРИНГ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ А.Д.

Наручилац: Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности
акционарско друштво Београд
Адреса: Трг Републике 5, Београд
Број набавке: ЈН 02/2018
Врста поступка: отворени поступак
Предмет поступка: Услуге обезбеђења
Назив и ознака из Општег речника набавке:
Услуге обезбеђења, 79710000
Број документа: 60 бр. 02/2018/4
Датум: 19.04.2018. године
Верзија документа: 1
Појашњење и одговор у вези са Конкурсном документацијом за ЈН 02/2018
услуга – Услуге обезбеђења у Централном регистру, депоу и клирингу
хартија од вредности
У вези са постављеним питањима заинтересованог лица, које се односи на
Конкурсну документацију 60 бр. 02/2018/3 од 17.04.2018. године за набавку
услуга – Услугe обезбеђења у Централном регистру, депоу и клирингу хартија
од вредности, а у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: Закон, наводимо
питања и одговор:
Питања број 1, 2,3,4,5,6 и 7:
Датум постављања питања: 18.04.2018. године
„У вeзи jaвнe нaбaвкe услугe oбeзбeђeњa, мoлим вaс дa oдгoвoритe нa пaр
питaњa:
1. Aкo стe вeћ прeдвидeли врeмe вaжeњa угoвoрa нa 3 гoдинe, зaштo стe
прeдвидeли сaмo 6 175 800,00 динaрa нa фoнд сaти oд 26304?
2. Кaдa сe пoдeли врeднoст угoвoрa сa брojeм сaти дoђe сe дo цeнe сaтa oд
234,00. Штo je кaтaстрoфa aкo сe знa дa je нa дaнaшњи дaн зa рaдникa
oбeзбeђeњa кoмe сe исплaћуje MИНИMAЛAЦ нeoпхoднa цeнa сaтa 270,00
динaрa. Дa ли нeкo кoд вaс кo трaжи срeдствa oд држaвa знa штa je нaпрaвиo?
3. Aкo пoнуђaч мoрa дa плaти пoрeзe и дoпринoсe и дa исплaти минимaлну цeну
сaтa кaкo мислитe дa тo урaди сa 234,00 динaрa?
4. Дa ли стe приликoм плaнирaњa oвe нaбaвкe узeли у oбзир трeнутну
минимaлну цeну рaдa, дa ли стe узeли у oбзир дa ћe дoћи дo пoвeћaњa цeнe рaдa
у Рeпублици Србиjи?
5. Дa ли je нeкo oд вaших уoпштe свeстaн дa нa oвaj нaчин пoдржaвa сиву
eкoнoмиjу oвe зeмљe и дa дoпринoси рaду нa цeнo?
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6. Дa ли je мoгућe дa стe тoликo нeoзбиљни приликoм плaнирaњa финaнсиjских
срeдстaвa кaдa су упитaњу људски рeсурси?
7. Штa пoнуђaч дa рaди кaдa зa 3 гoдинe цeнa сaтa oдe нa 150 или 160 динaрa
пo сaту a ви рeсили дa брутo цeрнa будe 230 динaрa пo сaту?“
Одговор на питања број 1, 2,3,4,5,6 и 7:
Датум одговора: 20.04.2018. године
„У вези са наведеним питањима, обавештавамо Вас да је Финансијским планом
и Планом јавних набавки Централног регистра, депоа и клиринга хартија од
вредности, утврђена процењена вредност у износу од 6.175.800,00 динара.
Процењена вредност утврђена је на основу цене по сату за претходне 3 (три)
године Уговора, као и увидом у процењене вредности за наведене услуге код
других Наручиоца.
У време израде Финансијског плана за 2018. годину, минимална цена рада по
сату износила је 130,00 динара.
Напомињемо, да смо Финансијски план за наредне године усвојили максимално
рестриктивно, јер се финансирамо из сопствених прихода, који су са
тенденцијом смањивања.“
Комисија за јавну набавку
Централни регистар, депо и клиринг
хартија од вредности
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