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Предмет: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у 

поступку јавне набавке: ЈН МУ-I/2019 Услуге електронских комуникација -  

МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

  

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке: ЈН МУ-I/2019 -Услуге електронских комуникација  

 се дана 25.01.2019. обратило Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у 

вези са припремањем понуде које гласи:  

 

У вези са припремом понуде за набавку услуга електронских комуникација – мобилне и фиксне 

телефоније, за потребе Наручиоца Завод за јавно здравље Панчево, молимо вас за појашњења и 

одговоре на питања: 

                         

1. С обзиром на то да предмет ове јавне набавке није испорука добара већ услуга, 

сугеришемо Наручиоцу да исправи следеће техничке грешке: на стр. 4 конкурсне 

документације: ,,Понуђач је дужан да понуди: добра у складу са техничком 

спецификацијом која се налази у прилогу IV’’, на стр. 32 конкурсне документације, у 

наслову: ,,МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ  ДОБАРА’’ и у члану 1: ,,Овим 

Уговором ИЗВРШИЛАЦ, као понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци и 

НАРУЧИЛАЦ уређују међусобне односе у погледу вршења испоруке добара- Услуге 

електронских комуникација - Услуге мобилне и фиксне телефоније ’’, као и на стр. 33: 

,,II КВАЛИТЕТ ДОБАРА’’ и у члану 3: ,,Понуђач је дужан да пружа услугу 

КВАЛИТЕТНО, у складу са нормативима и стандардима за ту врсту добара…''. 

 

Одговор на питање бр 1: 

 

Наручилац мења конкурсну документацију у циљу бољег појашњења, исправљамо техничку 

грешку  у конкурсној документацији: 

 страна 4 сада гласи „Понуђач је дужан да понуди: услугу  у складу са техничком 

спецификацијом која се налази у прилогу IV.“ 

 страна 31 сада гласи „МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ  УСЛУГЕ -  

УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА“ 
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 страна 31 члан 1. сада гласи „Овим Уговором ИЗВРШИЛАЦ, као понуђач коме је 

додељен уговор о јавној набавци и НАРУЧИЛАЦ уређују међусобне односе у погледу 

вршења услуге –„Услуге електронских комуникација - Услуге мобилне и фиксне 

телефоније“  Завода за јавно здравље Панчево по прихваћеној понуди бр. __________ 

(са Техничком спецификацијом), која је саставни део уговора.“ 

 страна 32 сада гласи: „    II   КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ 

Члан 3. 

Понуђач је дужан да пружа услугу КВАЛИТЕТНО, у складу са нормативима и 

стандардима за ту врсту услуге, у роковима предвиђеним конкурсном документацијом 

НАРУЧИОЦА.“ 

 

 

2.    Молимо Наручиоца да дефинише јединствени резервни критеријум, с обзиром на то да 

укупан број пондера чини збир пондера за мобилну телефонију и пондера за фиксну телефонију, 

тако да се тек након примене тих критеријума узима у обзир резервни критеријум. 

 

Одговор на питање бр 2: 

Наручилац мења конкурсну документацију у циљу бољег појашњења, исправљамо у 

конкурсној документацији: 

 страна 13  сада гласи: У случају да постоје две или више понуда са истим бројем пондера, 

предност се даје понуђачу који даје највећи буџет за куповину телефона.  

Резевни критеријум: У случају да постоје две или више понуда са истим бројем пондера 

и са истим буџетом за куповину телефона, предност се даје понуђачу који је дао мању 

цену претплате у фиксној телефонији. 

 

 

 

3. На стр. 13 конкурсне документације, за услугу мобилне телефоније дата је следећа 

дефиниција: ,,Понуђачи у понудама треба да искажу понуђену цену на две децимале која 

минимум може износити 0,01 динар без ПДВ-а“, док је на стр. 29 Наручилац дао следећу 

напомену: ,,Уколико неко од понуђача понуди цену 0,00 дин без ПДВ-а, рачунаће се као 

0,01 дин без ПДВ-а“. Ове две напомене су у колизији. Поред тога, у интервалима који су 

дати на стр. 13, најнижа цена је 0,01 динар, па је претпоставка да је напомена са стр. 29 

непотребна. Молимо Наручиоца да изврши корекције. 

 

Одговор на питање бр 3: 

Наручилац мења конкурсну документацију у циљу бољег појашњења, исправљамо у 

конкурсној документацији: 

 страна 28  брише се „Уколико неко од понуђача понуди цену 0,00 дин без ПДВ-а., 

рачунаће се као 0,01 дин без ПДВ-а.“ 

 

 

4. На колико децимала се заокружују пондери? 

 

Одговор на питање бр 4: 

Наручилац мења конкурсну документацију у циљу бољег појашњења, исправљамо у 

конкурсној документацији: 

 страна 14 сада гласи: „Укупан број пондера (100 пондер) за понуду чини збир: пондера за 

мобилну телефонију(60 пондера) и пондер за фиксну телефонију (40 пондера). Пондери се 

заокружују на две децимале.“ 
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5. На стр. 13 конкурсне документације, код критеријума ,,Буџет за набавку мобилних 

телефона’’, није дефинисан број пондера који добија онај понуђач који понуди буџет од 

тачно 800.001,00 динара. Молимо Наручиоца да дефинише број пондера за овај износ. 

 

Одговор на питање бр 5: 

Наручилац мења конкурсну документацију у циљу бољег појашњења, исправљамо у 

конкурсној документацији: 

 страна 13 сада гласи: 

„Буџет за набавку мобилних телефона  

Преко 800.000,00 = 15 бодова  

Од 600.001,00-800.000,00 = 10 бодова  

Од 400.001,00-600.000,00 = 5 бодова  

Од 200.001,00-400.000,00 = 2 бодова  

200.000,00 = 0 бодова“ 

Наручилац мења рок за достављање понуда, нови рок за достављање понуда је:  

31.01.2019. до 12 часова а јавно отварање понуда 31.01.2019.  у 12:15 часова. 

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације. 

Измена конкурсне документације, биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца дана 25.01.2019. године.  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 


