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Одговор на питање понуђача
Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку услуга број У 8, „Телекомуникационе услуге –
мобилна телефонија“
За јавну набавку добара У 8, „Телекомуникационе услуге – мобилна телефонија“, на адресу наручиоца
приспела су следећа питања:
1. У Позиву за подношење понуде, као и на стр. 10 конкурсне документације наводите да понуду
треба доставити са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара …………'' . С обзиром на то да су предмет
јавне набавке услуге, сугеришемо Наручиоцу да изврши исправку у назнаци која се наводи на коверти.
2. На стр. 10 конкурсне документације наводите да Понуда мора да садржи ,, 2) Попуњен, печатом
оверен и потписан Прилог бр. 2 ‐ Изјава о поштовању важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и о поседовању права интелектуалне
својине;'', као и на стр. 31 у оквиру Доказа за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона,
док на стр. 8, под Условом број 6, као и на стр. 32, назив Прилога бр. 2 гласи: ,,Прилог бр. 2 – Изјава о
поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и о непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде''.
Сугеришемо Наручиоцу да прецизира на шта се тачно односи Прилог бр. 2, , и у складу са тим изврши
измену конкурсне документације.
3. На стр. 14 конкурсне документације, елемент критеријума је изражен у секундама: ,,Цена
саобраћаја тарифирана у секундама у националном саобраћају: максимално 80 пондера'', као и први
резервни критеријум на стр. 15, док на стр. 23, у члану 2. Модела уговора, као и у табели на стр. 27,
колона 3., наводите јединицу мере у минутима. Сугеришемо Наручиоцу да усклади назив услуге са
јединицом мере на свим наведеним странама конкурсне документације, и у складу са тим изврши
измену конкурсне документације.
4. На колико децимала понуђачи заокружују цене у оквиру понуда?
5.
На страни 23/33 конкурсне документације је под ставком 2. наведено: „цена саобраћаја
тарифирана у секундама у националном саобраћају:“ док је по ставкама изражена цена: „динара/мин“.
Како не би дошло до забуне, замолили бисмо Наручиоца да коригује конкурсну документацију.
6.
На страни 25/33 конкурсне документације је наведено: „Испорука и предаја наведених мобилних
телефона врши се у року од 7 дана од дана захтева за испоруку одређеног модела који је у званичној
понуди Продавца, у складу са спецификацијом утврђеном у сарадњи а Купцом и уз издавање
отпремнице.“ Замолили бисмо Наручиоца да преформулише наведени пасус и да дода „у року од 7
дана након потврде да наведеног модела има на стању“.
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∙

7. У Обрасцу VIII – Структуре понуђене цене, на страни 27/33 је као јединица мере за говорни саобраћај
(ставке од 1. до 4.) наведен минут, уместо секунда, тако да је неопходно извршити измене конкурсне
документације.

∙

8. У Обрасцу VIII – Структуре понуђене цене, на страни 27/33 као јединица мере за ГПРС саобрацај је
наведено 1 уместо Кб/с, па бисмо замолили Наручиоца да извршити измене конкурсне документације.

Одговор 1: Приликом сачињавања конкурсне документације на наведеним местима, дошло је до техничке
грешке, у погледу предмета набавке, те ће уместо добара стајати услуга.
Одговор 2: Прилог 2. гласи ‐ Изјава о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и о непостојању забране обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.
Одговор 3: Цена саобраћаја тарифирa се у секундама.
Одговор 4: Понуђачи исказују цене у понудама на две децимале.
Одговор 5: Цена саобраћаја тарифирa се у секундама. Члан 2. ставка 2 у Моделу уговора и Образац
структуре понуђене цене биће промењен.
Одговор 6: Продавац је дужан да испоручи телефон у року од 7 дана од дана захтева за испоруку одређеног
модела који је у званичној понуди Продавца, у складу са спецификацијом утврђеном у сарадњи са Купцом и
уз издавање отпремнице. Уколико Продавац нема на стању тражени телефон, дужан је да о томе обавести
купца у року од 2 дана и да достави своју понуду телефона којих има на стању, истих или сличних
карактеристика у односу на тражени телефон. Након потврде купца о избору апарата продавац има рок од 7
дана да испоручи телефон.
Одговор 7: Цена саобраћаја тарифирa се у секундама.
Одговор 8: У Обрасцу Структуре понуђене цене тражена је цена за обрачунску јединицу преноса података
по 1КБ, стога 1 означава 1 кб. Јединица Кб/с означава брзину интернет саобраћаја.

Комисија за јавну набавку
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