ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН
05/2016

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама,комисија за јавну набавку број
05/2016 –Услуга мобилне телефоније, даје следећи одговор на питање:
Питање 1:

Поштовање,
Сходно Конкурсној документацији за Јавну набавку мале вредности Услуга
мобилне телефоније бр. 05/2016, достављамо Вам Захтев за приступ
информацијама од Јавног знацаја који се налази у прилогу.
Такође Вас молим за информацију везану за Образац 7. Образац структурне
цене- спецификација, Ставка бр. 14 I Ставка бр.15 питања гласе:
Питање за ставку бр. 14 из Образца 7. – да ли сматрате да Интернет саобраћај од
минимално 1GB за сваки број из Ваше корисничке групе треба да буде
бесплатан или се наплаћује према регуларном ценовнику понуача.
Питање за ставку бр. 15 из Обрасца 7.- наведено је у ставци да је понуач
обавезан да обавести наручиоца о прекорачењу дозвољеог лимита за било који
број, тако да нам је потрена информација који су предвидиви лимити по
бројевима из Ваше корисничке групе. Информација неопходна ради што
квалитетније понуде и обезбеђивања што веће конкуренције.
Питање 2 – из прилога e/maila добијеног од истог понуђача, у исто време:

Молим вас, за јавно објављивање на Порталу јн копија рачуна за мобилну телефонију
за последња 3 месеца (август 2016, септембар 2016, октобар 2016) за сваки месец
појединачно, заједно са спецификацијом месечне остварене потрошње (прва страна и
друга страна), везано за јавну набавку мале вредности услуга мобилне телефоније бр.
05/2016, а све у складу са чланом 16 Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја ( Сл. гласник РС бр 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) како би сви
потенцијални понуђачи имали све неопходне информације, а све у циљу припремања
што квалитетније понуде и обезбеђивања што веће могуће конкуренције (члан 10. ЗЈН).
Одговор комисије на питања је следећи:
Наручилац је дефинисао предмет Јавне набавке и у делу Техничка спецификација
услуга дао информације у погледу броја корисничких линија, максималне месечне
претплате и условима за бенефицирану набавку телефонских апарата.

Такође, Наручилац је дефинисао и потребне услове, које у вези пружања услуга
Понуђач треба да испуњава.
У обрасцу понуде прецизно су дефинисане позиције за које Понуђач уписује цену и
то јединичну цену (а не укупну, која зависи од структуре месечног саобраћаја).
Такође, захтев за набавку представља одвојен правни посао од Уговора који је
тренутно у току и наручилац не сматра да је тренутна структура саобраћаја од
значаја за припрему понуда. Податке у вези структуре саобраћаја на месечном нивоу
Наручилац није исказао, јер исте не сматра неопходним за састављање понуде.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 05/2016

