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1. Питање: Можете ли нам разјаснити шта подразумевате под местом извршења услуге, као
поље за унос назначено је на страни 20. конкурсне документације?
Одговор: На страни 20. конкурсне документације уписујете место седишта адвокатске
канцеларије.
2. Питање: На страни 5. у напомени је одређено да ће наручилац накнадити путне трошкове
понуђачу на основу путног налога који издаје наручилац. Овим путем Вас обавештавамо да
није могуће да се по основу издатог путног налога једног правног лица праве трошкове
екстерног сарадника, већ наручилац може накнадити трошкове превоза само на основу
птуног налога који у складу са законским прописима из наведене области попуњава
извршилац услуге. Тако да Вас молимо да нам у овом правцу дате додатна објашњења.
Одговор: Наручилац врши накнаду путних трошкова на основу извештаја извршиоца
услуге, који извршилац услуге уписује на налогу за службено путовање које издаје
наручилац.
3. Питање: На страни 22. у тач. 3.3. Уговора одређено је да "Уговорна цена обухвата и
накнаду путних трошкова ". Ово уводи потпуну несигурност у то да ли понуђена цена
паушала из 3.1. уговора обухвата и путне трошкове или не? Замолили бисмо Вас да нам и у
овом правцу дате додатна објашњења и да извршите прецизирање модела уговора како би се
јасно разграничило да ли паушал обухвата путне трошкове или не.
Одговор: Месечни паушал не обухвата накнаду путних трошкова, што је јасно
прецицизирано на страни 5. конкурсне документације. У моделу уговора у члану 3.3 дошло
је до грешке приликом куцања и треба да стоји "Уговорна цена не обухвата и накнаду
путних трошкова".
4. Питање: Као додатни услов одређено је да "на располагању има три адвоката". Шта
подразумевате под термином " на располагању" и да ли самостални адвокат треба да има још
три адвоката или да буде део тима од 3 адвоката?
Одговор: Понуђач треба да има на располагању још три адвоката који раде у истом
пословном простору и који припадају истој канцеларији.

