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Број: 6281 
Датум: 15.08.2019. 

 
Одговор на питање понуђача 

 
Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку услуга број У 5 „Телекомуникационе услуге – 

мобилна телефонија“ 
 
За јавну набавку добара У 5, „Телекомуникационе услуге – мобилна телефонија“, на адресу наручиоца  
приспела су следећа питања: 
 
Питање 1.    На стр. 10 конкурсне документације, као и у Позиву за подношење понуде, наведено је да на 
коверти понуде треба назначити следеће: ,,Понуда за јавну набавку добара – Телекомуникационе услуге – 
мобилна телефонија, У 5/2019, НЕ ОТВАРАТИ“. С обзиром на то да су предмет ове јавне набавке услуге, а не 
добра, сугеришемо Наручиоцу корекцију наведеног. 
 
Pitanje 2. На стр. 16 конкурсне документације, Наручилац као други резервни критеријум наводи жреб, и да 
ће жребом бити обухваћене понуде које имају исти укупан број пондера и исти број пондера за критеријум 
цена саобраћаја у националном саобраћају тарифирана у секундама и исти број пондера за критеријум буџет 
за набавку апарата. С обзиром на то да цена саобраћаја у националном саобраћају није наведена као један од 
резервних критеријума, већ је као први резервни критеријум наведен буџет за набавку телефона, 
сугеришемо Наручиоцу да коригује напомену везану за жреб тако да она гласи: ,,Резервни елемент 
критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), јесте жреб, који ће се примењивати у случају када две или више понуда имају исти укупан број 
пондера и исти број пондера за критеријум буџет за набавку апарата“.  
 
Питање 3:  На стр. 20 конкурсне документације, у табели 6.2.1 Комерцијално-технички услови понуде, 
захтевате од понуђача да упишу ,,количину интернет саобраћај по максималној брзини за 150 
претплатничких бројева не мању од 1 ГБ“  као и „количину интернет саобраћаја по максималној брзини за 
50 претплатничких бројева не мању од 8 ГБ“. Сугеришемо Наручиоцу да се утврди максимална количина ГБ 
коју понуђачи могу исказати у својим понудама како би се лакше извршило пондерисање. 
 
 Одговор 1: Приликом сачињавања конкурсне документације на наведеним местима, дошло је до техничке 
грешке, у погледу предмета набавке, те ће уместо добара стајати услуга.  
Наручилац ће у складу са питањем извршити измену конкурсне документације. 
 
Одговор 2: Наручилац прихвата предлог да коригује напомену везану за жреб тако да она гласи: ,,Резервни 
елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), јесте жреб, који ће се примењивати у случају када две или више понуда имају исти 
укупан број пондера и исти број пондера за критеријум буџет за набавку апарата“. 
Наручилац ће у складу са питањем извршити измену конкурсне документације. 
 

Одговор 3: Наручиоц прихвата сугестију да се утврди максимална количина GB коју понуђачи могу 
исказати у својим понудама и у складу са тим захтеви наручиоца су следећи: 
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- Да 150 бројева има понуђено минимум 1 GB а максимум 8 GB бесплатно пренос података по 
максималној брзини , а након утрошене понуђене количине интернета да се пренос података 
не наплаћује већ ограчини брзином  

- Да 50 бројева има понуђено минимум 8 GB а максимум 30 GB бесплатно пренос података по 
максималној брзини , а након утрошене понуђене количине интернета да се пренос података 
не наплаћује већ ограчини брзином  

 
и у складу са тим врши измену конкурсне документације . 
 
 
                                                                                                                               Комисија за јавну набавку 
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