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Број: 5.2.- 18749                                                    

Дана:03.07.2018.                        

                                                                                                                                                            

Предмет: Одговор на питањe потенцијалног понуђача упућен путем електронске поште 

(maila)  дана 02.07.2018.  у  11,06 часова , за јавну набавку мале вредности услуга – 56/18, 

Услуге мобилног оператера. 

 

Дана 02.07.2018. у  11,06 часова ,  потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку мале вредности услуга – 56/18, Услуге мобилног 

оператера.Наручилац је истог дана 02.07.2018 године  у 11,36 часова потврдио пријем е-

маила. 

 

Питањe упућено 02.07.2018.  у 11,06 часова гласи: 

 

„Поштовани ,  

 

У вези расписане набавке за услуге мобилне телефоније, молимо Вас за следећа појашњења 

и додатне информације: 

 

 

Наручилац је конкурсном документацијом предвидео да су потенцијални понуђачи у 

обавези да пре подношења понуде изврше обилазак локације и мерење сигнала. 

 

Указујемо Наручиоцу да је потенцијални понуђач као оператор у обавези да поштује и 

доследно примењује Опште услове пружања и коришћења услуга у јавној мобилној 

комуникационој мрежи , као и одредбе Закона о електронским телекомуникацијама , те је 

уједно њихова примена и обавезујућа у складу са законом и додељеном лиценцом.  

 

Поседовање лиценце коју је издао надлежни орган  представља потврду оспособљености 

обављања услуга које су предмет јавне набавке, те предлажемо да наручилац усвоји 

сугестију понуђача и као релевантан доказ о покривености и извршеном мерењу усвоји и 

извештај понуђача припрепмељен коришћењем алата који омогућава процену нивоа сигнала 

за разлиците технологије на предметној локацији .  

 

Додатно указујемо наручиоцу да се примена поменутих алата користи и интегрални је део 

редовних кварталних и годишњих извештаја РАТЕЛ-а , а потом и шаље надлежном органу 

и користи у изради редовних извештаја о покривености. 

 

Најљубазније Вас молимо да усвојите сугестију потенцијалног понуђача и уместо обиласка 

локације дозволите примену даљинског мерења и сачињавање извештаја и приказа нивоа 

сигнала на горе поменути начин. 

 

У супротном, бићемо приморани да своје интересе штитимо пред Републичком комисијом 

за заштиту права у поступцима јавних набавки.“ 
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Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 

 

Одговор на питање  

 
Слажемо се да је лиценца коју је издао надлежни орган један вид гаранције за квалитет 

услуге, и да у склопу пословања годишње подносите извештаје о различитим мерењима 

сигнала и покривености и да то даје одређене статистичке податке на крају године. 
 

Истраживањем тржишта смо утврдили да је мерење сигнала и обилазак локација уобичајен 

захтев у поступцима јавних набавки услуга мобилне телефоније. Досадашње искуство нам 

потврђује да процена нивоа сигнала мобилне телефоније даљинским мерењем ни у ком 

случају не може бити исто као мерење на самој локацији јер не узима у обзир могуће 

препреке на локацији које могу бити потенцијална сметња у реалном коришћењу мобилних 

картица. 

 

Сматрамо да доласком добијате информације о специфичностима које би могле да утичу на 

сигнал. Наведени захтев смо поставили како би сви потенцијални понуђачи могли да се 

упознају са објектима наручиоца и уколико је потребно предвидимо евентуалне радове које 

је потребно извршити у циљу обезбеђивања одговарајућег нивоа сигнала. Наш крајњи циљ 

је квалитетно коришћење услуга мобилне телефоније. 

 

Става смо да ни на који начин нисмо повредили начело обезбеђивања конкуренције 

односно члан 10. ЗЈН, немамо никакве захтеве који онемогућавају било којег понуђача да 

учествује у поступку јавне набавке, јер смо истраживањем тржишта закључили да су 

учесници на тржишту технички опремљени и могу да одговоре на наше захтеве. 

 

У складу са наведеним, Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације. 
 

С поштовањем 
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