ВЈН 10/15 Одговори на питања

ОДГОВОР НА ПИТАЊА –ПРИМЕДБЕ УП -7086/15
ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВЈН 10/15 ОД 04.12.2015. ГОДИНЕ

1. Појашњење у вези примедбе-питања заинтересованог лица у вези плаћања
компензацијом је следеће: Законом о порезима на имовину, на који се
позивате, чланом 25 је одређено ко је порески обвезник. Такође чланом 42. став
2 истог Закона, предвиђено је да лице на које је пренето апсолутно право И
које се уговором обавезало да плати порез, јемчи солидарно за плаћање
пореза чију висину ће утврдити порески орган својим решењем. Из свега напред
наведеног произилази да је потпуно законито уговорити да евентуални порез на
пренос апсолутних права, који се плаћа ако пренос непокретности није опрезив
ПДВ-ом, плаћа лице на које је апсолутно право пренето, у овом случају ће то
бити понуђач, а пореско решење ће у складу са чланом 25. бити издато на
пореског обвезника, односно на ову Дирекцију. Плаћање евентуално утврђеног
пореза у складу са уговором о преносу непокретности (купопродаји) врши
стицалац (купац) – у овом случају извођач радова.


Што се тиче достављања понуде за извршење посла, иста се доставља у
динарима (са или без ПДВ-а, зависно од врсте радова И услуге који су предмет
понуде) И на исту нема никакав утицај начин плаћања, односно чињеница да ће
се 90% вредности рада платити компензацијом у непокретностима. Порез на
пренос апсолутних права је обавеза која се накнадно утврђује, решењем
пореског органа И висина истог нема утицаја на понуду у тренутку њеног
достављања наручиоцу.

2. У вези примедбе заинтересованог лица да му се достави жиро рачун за
уплату таксе за захтев заштиту права, Наручилац указује на следеће:
(1) број рачуна буџета: 840-30678845-06
(2) шифру плаћања: 153 или 253
(3) позив на број: 10/15 (ознака јавне набавке).
Наручилац посебно указује да су сви подаци доступни на сајту Републичке
Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, где је поступак уплате
таксе детаљно описан са примерима уплатница.
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3. Наручилац се обавезује да понуђачу омогући увид локације и очекује од
искусног понуђача да сагласно томе и подацима који се налазе у Конкурсној
документацији сачини прихватљиву понуду. Контакт особе Наручиоца за јавну
набавку ВЈН 10/15 су Иван Поповић, дипл.инж.грађ. тел. 011/3209-822 и Мома
Калић, дипл.правник, тел. 011/3209-850, радним даном од 09,00 до 15,00 часова,
e-mail office@gds.rs, што је објављено у позиву и налази се у Конкурсној
документацији.
4. Контакт особе Наручиоца за јавну набавку ВЈН 10/15 су Иван Поповић,
дипл.инж.грађ. тел. 011/3209-822 и Мома Калић, дипл.правник, тел. 011/3209850, радним даном од 09,00 до 15,00 часова, e-mail office@gds.rs, што је
објављено у позиву и налази се у Конкурсној документацији. Све евентуалне
словне и грешке у бројевима биће кориговане одмах.
5. Примедба заинтересованог лица да није остављен простор за уписивање датума
рока завршетка је оправдана и биће Измењена Конкурсна докумтација у том
смислу.
6. Рок за евентуални обрачун уговорне казне је онај који ви понудите, односно
онај по коме се закључује Уговор по окончаном поступку јавне набавке.
7. Наручилац није вршио испитивање евентуалне контаминације и загађености
земљишта. Земљиште је коришћено до пре пар месеци од стране Војске Србије.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

2

