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Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.05/15-С отворени поступак  

 

 

 

Број: 5.2 -9862 

Датум:  09.04.2015.   

 

 

Предмет: одговор на питање у отвореном поступку услуга мобилног оператера, ЈНВВ бр. 05/15-

С, за коју је позив  за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки 05.03.2015. године  

 

Поштовани, 

 

Дана 06.04.2015. године упутили сте нам путем електронске поште питање везано за  конкурсну 

документацију за јавну набавку услуге мобилног оператера у отвореном поступку јавне набавке 

број 05/15-С. Наручилац је дана 06.04..2015. године електронским путем потврдио пријем Вашег 

питања.  

 

Питањe: 

 

Поштована , 

 

Молим Вас за појашњење следећег : 

 
1. У пквиру критеријума за дпделу угпвпра дефинисали сте ппјединашне цене кап пснпве 

ппндерисаоа. Сматрамп да пвај нашин није ппвпљан за вас укпликп желите да дпбијете 
најппвпљнију ппнуду, такп да имате најмаоу мпгућу фактуру. С тим у вези , наще 
мищљеое је да би Вам ппндерисаое прпјектпване месешне укупне фактуре пмпгућилп 
најреалнију и најппвпљнију ппнуду, јер се у супрптнпм мпже десити да ппндерищете 
ставке са знашајним брпјем ппндера , а кпје не утишу битнп на Ващу фактуру. С пбзирпм да 
сте навели месешни сапбраћај у минутама, мплим Вас да дпставите пптрпщоу пп мрежама 
и са оима ппндерищете укупну месешну фактуру . Са друге стране и ппнуђашима би на тај 
нашин пмпгућили да Вам ппнуде најбпље мпгуће цене. У пквиру критеријума за дпделу 
угпвпра, навели сте да Бучет за набавку мпбилних телефпнских апарата бпдујете са 
великих 50 ппндера, а какп пвп није набавка дпбара већ услуга, није у складу са Закпнпм п 
јавним набавкама. 
Мплим да измените кпнкурсну дпкументацију такп да смаоите брпј ппндера пп пвпм 
критеријуму . 
 

2. У пквиру критеријума за дпделу угпвпра, а у слушају када  вище ппнуђаша има исти брпј 
ппндера и исти бучет, кап други критеријум навпдите да ће ппбедити Ппнуђаш кпји ппнуди 
маоу месешну претплату. С пбзирпм да сте у технишкпј спецификацији написали да је 
маxимални изнпс претплате 450,00 дин, мплим да измените кпнкурсну дпкументацију у 
делу пбрасца структуре цене и ппнуде, такп да пмпгућите местп где се мпже уписати изнпс 
претплате, с пбзирпм да нигде нисте предвидели у ппстпјећпј кпнкурснпј дпкументацији . 
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3. У пквиру технишке спецификације на страни 35 ппд ставкпм 5, дефинисали сте непгранишен 
интернет за 300 картица пп маxималнпј брзини . Истраживаоем тржищта мпбилне 
телефпније у земљи, кап и дп сада пбјављених јавних набавки, мпгли сте увидети да никп 
није у мпгућнпсти да вам пмпгући пву функципналнпст на нашин кпји Ви желите. Да ли је 
мпгуће прецизирати намену картица пбзирпм да се слишна функципналнпст ппстиже 
шитавим низпм дапдатних услуга кпд свих прпвајдера . 

 

 
 
 

Сходно одредбама члана 63. Став 2 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 

124/2012), достављамо Вам у законском року  одговор на постављено питање: 

 

Поштовани,  

 

1. Остајемп при ставу и услпвима  ппндерисаоа.  
Нисмп у пбавези да дпстављамп дпдатне ппдатке п пптрпщои и минутажи . 
Исти нису реалан ппкаyатељ нащих  пптреба у нареднпм перипд.  
Кпнкурснпм дпкументацијпм је дат дпвпљан брпј параметара за дпстављаое ппнуде . 
Сматрамп да на пвај нашин не врщимп дискриминацију мпбилних пператера , већ их све 
стављамп у једнак пплпжај. 
Кпнкурснпм дпкументацијпм је дат дпвпљан брпј параметара за дпстављаое ппнуде . 

2. Обзирпм да у кпнкурснпј дпкументацији није пстављен прпстпр где би ппнуђаши уписали 
изнпс месешне претплате , нарушилац ће прихватити пптписану и пверену изјаву ппнуђаша 
п изнпсу месешне претплате или укпликп ппнуђаш у сампм пбрасцу структуре цене и 
ппнуде дппище изнпс месешне претплате и истп пвери и парафира . 

3. Нарушилац пстаје при дпстављенпј технишкпј спецификацији и захтеву за непгранишеним 
интернетпм  за 300 картица пп максималнпј брзини , пбзирпм да је истп у складу са 
пптребама нарушипца. 

 

С поштовањем 

 

 

       ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

             Комисија за јавне набавке 

             

      

 

 


