ПО
ОЈАШЊЕЊ
ЊЕ У ВЕЗИ СА
С ПРИПРЕ
ЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
П
ЗА
А ЈАВНУ НАБАВКУ
Н
Б ЈН
БР.
05/2016

Сход
дно члану 63
3. став 3. Заккона о јавни
им набавкам
ма,комисија за јавну наб
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б
05/20016 –Услугаа мобилне теелефоније, даје
д следећи
и одговор наа питање:
Питаање:

1.
Д ли се теекст Изјавее понуђача о испуњаввању условва из чл. 755. И 76.
Да
Закона у поступку јавне набаавке мале врредности гррешком пој
ојављује дваа пута у
тексту- на
н страни 27-28
2
и страани 30 КД?

2
Д ли су поонуђачи у обавези даа, поред Изј
Да
зјаве понуђача о испууњавању
услова из
и чл. 75 и 76. Закона о поступкуу јавне набаавке мале вредности,
в
доставе
и Изјавуу која се навводи у тачкки 1. 2 на сттрани 4 кон
нкурсне доккументацијее?

3.
С обзиром да
д се у спец
цификацији
и услуга, у тачки
т
6. на страни 26
2 КД,
тражи: ''Бесплатни
их 50 СМ
МС порука у национ
налном саообраћају заа сваки
претплаттнички броој сваког месеца'',
м
треебало би наазив 4. елем
мента криттеријума
за оцењи
ивање понууда ,,Цена СМС порууке ка свим
м мрежама након
н
потррошених
бесплатн
них порукаа''.

4.
Н странамаа 10 и 11 КД
На
К описан је
ј 5. елемен
нт критеријјума за оцеењивање
понуда: ,,Цена инттернет додаатака од 1 GB за свакки од 41 бројева''. Међђутим, у
специфи
икацији усллуга, у тачкки 1. На стррани 26 КД,, стоји: ''Број претплаттничких
бројева у Групи је 44 уз могућностт накнадно
ог повећањ
ња или смањења''.
Потребн
но је отклон
нити недоум
мицу у вези
и са бројем претплатничких бројева.

Одгоовор комиссије је след
дећи:
11. Да, у пи
итању је гр
решка, те се
с из тог разлога, пом
менути тек
кст појављ
љује два
пута., паа ће наруч
чилац на сттрани 30 иззбрисати поновљен
п
текст.
т
22. Довољн
но је достав
вити изјаву
у о испуњаавању услоова из члан
нова 75 и 76.
7
33. За четвр
рти елемен
нт за оцењ
њивање пон
нуда критееријума ''Ц
Цена СМС поруке
ка свим
м мрежама'', текст ћее бити измеењен и стаајаће ''Цена СМС пор
руке ка
свим мр
режама нак
кон потрош
шених бесп
платних поорука''.
44. На страанама 10 и 11 КД, оп
писан је 5. Елемент критеријуума за оцењ
њивање
понуда ''Цена Инттернет дод
датка од 1G
GB за свак
ки од 41 бр
ројева''. Таакође, у
овом сл
лучају је гр
решка и требало
т
би
и да стоји 44 уз могуућност нак
кнадног
повећав
вања и смањења. Деефинисањеем броја од
о 44 претплатничкаа броја,
отклоњена је недооумица у вези са бројјем претпл
латничких бројева.

С пош
штовањем,

Ком
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