
ЈКП „Тржница“ Ниш

Ул.Ђуке Динић бр.4

Додатне информације и појашњења у вези конкурсне документације за јавну набавку –
Услуге мобилне телефоније бр.01/16

Свим потенцијалним понуђачима

Питања:

1. На колико децимала се заокружују цене?
2. У случају да два понуђача дају минималну цену, шта добија трећи понуђач? Нпр.

уколико два понуђача понуде исту, најнижу цену минута саобраћаја у мрежи за
елемент критеријума бр.1 и добију 25 пондера, колико добија трећи – 15 или 10
пондера? Поред тога, Наручилац би требало да исправи техничку грешку за прва
два елемента критеријума јер се у оба понавља израз „другопласирана цена".

3. У тачки 8. Техничких карактеристика, на страни 5/29, да ли је наведена вредност
набавке у износу од 300.000 дин годишње исказана са или без ПДВ-а.?

4. Износ буџета за набавку телефонских апарата износи минимално 700.000,00
динара са ПДВ-ом (страна 5/29, тачка 10. Техничких карактеристика) или
720.000,00 динара са ПДВ-ом (на страни 21/29);

5. Који је период уговарања?
6. У тачки 12. Техничких карактеристика, на страни 5/29, наведено је шта је све

обухваћено минималном месечном потрошњом. Међутим, нигде у документацији
није дефинисан износ минималне месечне потрошње. Молимо Наручиоца да
исправи овај недостатак

7. Да ли је потребно достављати неко средство финансијског обезбеђења?
8. У члану 3.модела уговора захтевате отклањање недостатака одмах. Истичемо да

Закон о електронским комуникацијама РС, који је обавезујући за операторе, као
потенцијалне понуђаче предвиђа рок од 15 дана за одговор на писану
рекламацију, при чему рок за отклањање рекламације не дефинише, али у сваком



случају се из чињенице да је рок за одговор на рекламацију 15 дана, може
несумњиво закључити да рок за отклањање рекламације не може бити краћи.

Одговори:
1. Цене се заокружују на две децимале
2. Уколико два понуђача понуде исту најнижу цену за елеменат критеријума бр.1

добиће 25 пондера а следећа виша понуђена цена се вреднује са 15 пондера
Наручилац ће исправити техничку грешку за прва два елемента критеријума за
израз „другопласирана цена“ на страни 15/29 у конкурсној документацији.

3. Вредност јавне набавке за услугу мобилне телефоније износи 300.000 на
годишњем нивоу без пдв-а. Страна 5/29 у конкурсној документацији.

4. Износ буџета за набавку телефонских апарата не може бити мањи од700.000 са
пдв-ом.Страна  21/29 конкурсне документације.

5. Период уговарања је 24 месесца. Биће исправљено у конкурсној документацији.
6. Минимална месечна потрошња је вредност јавне набавке подељена са 12 месеци.
7. Није потребно средство финансијског обезбеђења. Измениће се члан 6 модела

уговора из конкурсне документације.
8. Наручилац је понуђачу омогућио чланом 3. у моделу уговора алтернативу

„одмах или у најкраћем могућем року..“ што вам омогућује да примените Закон
о електронским комуникацијама Републике Србије.

С поштовањем

Комисија за јавну набавку


