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На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 ЗЈН (Сл.гл.РС.бр. 124/12), а на основу тражених појашњења 

конкурсне документације од стране заинтересованог лица 

 

Комисија за јавну набавку бр. II/2 – Мобилна и фиксна телефонија, даје следећи:  

 

 

 

 

ОДГОВОР 

 

Питања и одговори, као идруге измене биће сагледани у Измени бр. 2 конкурсне 

документацје са објављеним обавештењем о измени рока за отварање понуда. 

 

Питање бр. 1: 

  

За Партију 2 – Услуге фиксне телефоније: Наручилац није навео нумерацију и адресу 

инсталације фиксних телефона, па молимо Наручиоца да допуни конкурсну 

документацију наведеним подацима како би потенцијални Понуђач могао да испита 

техничке могућности за инсталацију. 

 

Одговор бр. 1: 

 

У измени бр. 2 Конкурсне документације извршена је тражена допуна.  

 

 

Питање бр. 2: 

 

За Партију 1 – Услуге мобилне телефоније: На стр. 4 конкурсне документације, 

Наручилац наводи: „Могућност повезивања локала телефонске централе Наручиоца у 

интегрисану мрежу мобилне телефоније ради повезивања мобилнх телефона по цени 

мобилне телефоније". Молимо Наручиоца да достави информацију о типу централе и 

интерфејсе на истој централи преко које је планирана интеграција мобилне и фиксне 

телефоније. 

 

Одговор бр. 2: 

 

У измени бр. 2 Конкурсне документације извршена је тражена допуна.  

 

Питање бр. 3: 

 

На стр. 17 конкурсне документације наведен је рок важења менице за добро извршење 

посла ,,најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла'', док је на 



странама 44 и 48, у члану 14. Модела уговора наведено важење менице ,,најмање 3 дана 

дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.'' Сугеришемо Наручиоцу да усклади 

рок важења менице за добро извршење посла у оквиру конкурсне документације. 

 

Одговор бр. 3: 

 

У измени бр. 2 Конкурсне документације извржено је усклађивање. 

 

Питање бр. 4: 

 

Молимо за потврду да достављањем копије Решења из регистра понуђача, Понуђачи нису 

у обавези да доставе доказе из члана 75 ст. 1. тач.1-4 (наведени  као прилози 1 до 3 у 

табели), које сте навели на страни 12 конкурсне документације, имајући у виду члан 78. 

ст. 5. ЗЈН који предвиђа да: „Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом 

подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова". 

 

Одговор бр. 4: 

 

Потврђујемо да понуђачи нису у обавези да доставе тражени доказ ако су уписани у 

Регистар понуђача. 

 

Питање бр. 5: 

 

На стр. 19 конкурсне документације, као и у Позиву за подношење понуда, наведено је да 

је критеријум за доделу уговора ,,Најнижа понуђена цена''. С обзиром на то да је за обе 

партије дато пондерисање, сугеришемо Наручиоцу да изврши корекцију на начин да 

критеријум за обе партије гласи ,,Економски најповољнија понуда''. 

 

Одговор бр. 5: 

 

У измени бр. 2 Конкурсне документације извршена је корекција. 

 

Питање бр. 6: 

 

На стр. 21 конкурсне документације, код последњег критеријума који се пондерише за 

Партију 1, Буџет, претпоставка је да је направљена техничка грешка код формуле за 

обрачун пондера. Сугеришемо Наручиоцу да изврши корекцију формуле према којој се 

обрачунавају пондери код овог критеријума. 

 

Одговор бр. 6: 

 

У измени бр. 2 Конкурсне документације исправљена је техничка грешка. 

 

Питање бр. 7: 

 

На стр. 21 конкурсне документације, код последњег критеријума који се пондерише за 

Партију 1, Буџет, наведено је: ,,Максималан број пондера за понуду са најнижом ценом 

износ 30 пондера''. Претпоставка је да је направљена техничка грешка и да би, с обзиром 

на то да се ради о буџету, требало да стоји следећа напомена: ,,Максималан број пондера 

за понуду са највишим износом буџета је 30 пондера''. Сугеришемо Наручиоцу корекцију 

наведеног. 

 

Одговор бр. 7: 



 

У измени бр. 2 Конкурсне документације исправљена је техничка грешка. 

 

Питање бр. 8: 

 

Молимо Наручиоца за потврду да се напомена која је дата на странама 19, 20, 21 и 22 КД, 

а која гласи: ,,Приликом оцењивања понуда , заокруживање ће се вршити на 2 децимале'', 

односи на пондере. 

 

Одговор бр. 8: 

 

У измени бр. 2 Конкурсне документације извршена је тражена допуна.  

 

Питање бр. 9: 

 

Молимо Наручиоца за потврду да понуђачи исказују цене у својим понудама на две 

децимале код обе партије, с обзиром на то да се у  Закону о Народној банци Србије члан 

53. став 1.  наводи да је „Новчана јединица Републике Србије јесте динар, који се дели на 

100 пара". 

 

Одговор бр. 9: 

 

У измени бр. 2 конкурсне документације о одељку „валуте“ стављеен је захтев. 

 

Питање бр. 10: 

 

На стр. 19 конкурсне документације, код првог критеријума за Партију 1, Наручилац 

наводи следеће: ,,Максималан број пондера за понуду са најнижом ценом износ 20 

пондера. За остале понуде број пондера се израчунава тако што се у однос ставља цена из 

понуде са најнижом ценом помноженом максималним бројем пондера 30, ...''. 

Претпоставка је да је направљена техничка грешка и да би уместо 30 пондера, како је 

наведено, требало да стоји 20 пондера. Сугеришемо Наручиоцу корекцију наведеног. 

 

Одговор бр. 10: 

 

У измени бр. 2 Конкурсне документације исправљена је техничка грешка. 

 

Питање бр. 11: 

 

На стр. 21 конкурсне документације, код последњег критеријума за Партију 1, Наручилац 

наводи следеће: ,,Максималан број пондера за понуду са најнижом ценом износ 30 

пондера. За остале понуде број пондера се израчунава тако што се у однос ставља цена из 

понуде са најнижом ценом помноженом максималним бројем пондера 20, ...''. 

Претпоставка је да је направљена техничка грешка и да би уместо 30 пондера, како је 

наведено, требало да стоји 20 пондера. Сугеришемо Наручиоцу корекцију наведеног. 

 

Одговор бр. 11: 

 

У измени бр. 2 Конкурсне документације исправљена је техничка грешка. 

 

Питање бр. 12: 

 



Сугеришемо Наручиоцу да усклади називе првог критеријума за Партију 2 на странама 21, 

33, 36 и 38 конкурсне документације. 

 

Одговор бр. 11: 

У измени бр. 2 Конкурсне документације називи су усклађени. 

 

Питање бр. 13: 

 

На странама 22 и 23 конкурсне документације Наручилац је дефинисао резервне 

критеријуме за обе партије. Код првог резервног критеријума за обе Партије, направљена 

је техничка грешка на начин да се назив првог резервног критеријума код Партије 1 

односи на назив другог критеријума Партије 2, а да се назив првог резервног критеријума 

код Партије 2 односи на назив четвртог критеријума Партије 1. Сугеришемо Наручиоцу да 

усклади резервне критеријуме за обе Партије. 

 

Одговор бр. 13: 

 

У измени бр. 2 Конкурсне документације исправљена је техничка грешка. 

 

Питање бр. 14: 

 

На стр. 22 конкурсне документације Наручилац је дефинисао следеће: ,,Уколико две или 

више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања за конкретну партију". Молимо 

Наручиоца да дефинише на коју од цена се односи ова напомена и на коју од Партија се 

односи ова напомена. 

 

Одговор бр. 14: 

 

Овај услов је избрисан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Председник комисије за јавну набавку 

         

            ________________________ 

             Вера Ђорђевић, Инж. грађ. 

 


