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Појашњење конкурсне документације број 1 

Дана 24.10.2018. године потенцијални понуђач, путем електронске поште, доставио је Комисији за 

поступак јавне набавке допис са захтевом за додатним појашњењем и одговорима на питања везано за 

јавну набавку услуге мобилне телефоније ЈНМВ 06/2018: 

Poštovani, 

 

Vezano za pripremu ponude za Naručioca Drugi osnovni sud u Beogradu,usluge mobilne telefonije, br.JN 

06/18, molimo Vas za pojašnjenja i odgovore na pitanja. 

 

1.  Na strani 3/27 konkursne dokumentacije navedeno je ograničenje mesečne pretplate po jednom broju od 

30,00 dinara, dok je na strani 15/27 KD navedena mesečna pretplata koja po broju iznosi 300,00 dinara. 

Pretpostavka je da se radi o tehničkoj grešci. U skladu sa navedenim sugerišemo Naručiocu da izvrši korekciju. 

  

2. Za treći kriterijum u Obrascu strukture cene navodi se cena minuta saobraćaja u mreži ponuđača. 

Sugerišemo Naručiocu na usaglašavanje naziva trećeg rezervnog kriterijuma sa kriterijumom koji se ponderiše 

na strani 14 konkursne dokumentacije. 

  

3.  Za peti kriterijum koji se ponderiše i peti kriterijum koji je dat u tabeli na strani 19/27 navedena je cena 

minimalne mesečne pretplate, pretpostavka je da se misli na cenu minimalne mesečne potrošnje  s obzirom da 

se u tehničkoj specifikaciji navodi minimalna mesečna potrošnja.U skladu sa navedenim sugerišemo 

Naručiocu da izvrši korekciju. 

 

4.  Kod prvog rezervnog kriterijuma Naručilac navodi cenu minimalne mesečne pretplate. Pretpostavka je da se 

mislilo na minimalnu mesečnu potrošnju, s obzirom da se ona navodi i kod drugog i trećeg rezervnog 

kriterijuma.U skladu sa navedenim sugerišemo Naručiocu da izvrši korekciju. 

 

U skladu sa članom 20. ZJN, molimo Vas za potvrdu prijema mail-a. 
 

Srdačan pozdrav, 

 

Одговор Комисије за јавну набавку: 

 

Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача обзиром да се ради о грешкама техничке природе, па 

се даје појашњење конкурсне документације у поступку ЈНМВ број 06/18 и то: 

 

1. Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача наведена под бројем 1 обзиром да се ради о 

грешци техничке природе, тако да на страни 15/27 конкурсне документације, у последњој 

реченици испод поднаслова ЦЕНА МИНИМАЛНЕ МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТЕ ЗА ЦЕЛУ ГРУПУ 

БРОЈЕВА уместо износа од 300,00 динара без ПДВ-а треба да стоји 30,00 динара без ПДВ-а 

(који износ је и наведен у техничким спецификација на страни 3/27), тако да последња реченица 

у том поднаслову гласи: 

 

Максимални износ месечне претплате по претплатничком броју може да износ 30,00 динара без ПДВ-а.   

 

2. и  

3. Прихватају се сугестије потенцијалног понуђача везане за образац структуре понуђене цене, 

наведене под бројевима 2 и 3 обзиром да се ради о грешкама техничке природе, тако да се 

образац структуре понуђене цене исправља под бројем 3 и 5. Назив трећег критеријума у 
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обрасцу структуре цене уместо „цена минута разговора ка бројевима бројевима у мрежи 

понуђача ван корисничке групе наручиоца“ гласи „цена минута разговора ка бројевима у 

мрежи понуђача ван корисничке групе наруочиоца“ (изузимајући реч „бројевима“ која је 

техничком омашком два пута наведена). 

 

Такође усаглашава се пети резервни критеријум са техничком специфицикацијом у делу 

навођења минималне месечне потрошње, тако да под редним бројем 5 у обрасцу структуре 

понуђене цене уместо речи „претплате“ треба да стоји „потрошње“, па 5. резервни критеријум 

обрасца структуре понуђене цене гласи „цена минималне месечне потрошње“. 

 

У складу са горе наведеним, усаглашава се и назив петог критеријума за доделу уговора са 

техничком спецификацијом па на страни  15/27 уместо – ЦЕНА МИНИМАЛНЕ МЕСЕЧНЕ 

ПРЕТПЛАТЕ ЗА ЦЕЛУ ГРУПУ БРОЈЕВА“ треба да стоји ЦЕНА МИНИМАЛНЕ МЕСЕЧНЕ 

ПОТРОШЊЕ ЗА ЦЕЛУ ГРУПУ БРОЈЕВА“. Целокупни образац структуре понуђене цене 

гласи: 
 

Ред. 

број 
Врста услуга 

Цена без 

ПДВ-а 
ПДВ Цена са ПДВ-ом 

1. Цена смс порука у националном саобраћају:  

 

   

2. Цена минута разговора ка фиксним 

телефонима: 

   

3. Цена минута разговора ка бројевима у мрежи 

понуђача ван корисничке групе наручиоца: 

   

4. Цена минута разговора ка бројевима ван 

мреже понуђача: 

   

5. 

Цена минималне месечне потрошње збирно за 

целу групу бројева (максимално 55.000,00 

динара без ПДВ-а, односно 66.000 динара са 

ПДВ-ом): 

   

 

У складу са измењеним обрасцем структуре цене усаглашава се и текст испод табеле обрасца 

структуре понуђене цене, па гласи: 

 

Понуђач треба да попуни структуру цене на следећи начин:  

 у 1. ред уписати цену смс порука у националном саобраћају; 

 у 2. ред уписати цену минута разговора ка фиксним телефонима; 

 у 3. ред уписати цену минута разговора ка бројевима у мрежи понуђача ван корисничке групе 

наручиоца; 

 у 4. ред уписати минута разговора ка бројевима ван мреже понуђача; 

 у 5. ред уписати цену минималне месечне потрошње збирно за целу групу бројева (максимално 

55.000,00 динара без ПДВ-а, односно 66.000,00 динара са ПДВ-ом).  

 

4.  Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача наведена под бројем 4 обзиром да се ради о 

грешци техничке природе и врши се усаглашавање првог додатног критеријума са другим и 

трећим, тако да на страни 15/27 конкурсне документације, код првог додатног критеријума за 



- 4 - 

 

доделу уговора уместо речи „претплате“ треба да стоји „потрошње“ па први додатни критеријум 

гласи: 

 

а) Први додатни критеријум: Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену минималне месечне 

потрошње. 

 

 У складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник  РС“ број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), врши се измена конкурсне документације у поступку ЈНМВ број 05/18 у погледу 

продужења рока за достављање понуда као и датума јавног отварања понуда: 

 

1. На страни 8/27 конкурсне документације, у поднаслову  2.  Начин подношења понуде, мења се 

задњи рок за достављање понуда у тексту, који се продужава до 31.10.2018. године до 11:00  

часова. Такође, уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 

примљена од стране наручиоца до 31.10.2018.године до 11:00 часова. 

 

2. На страни 9/26 конкурсне документације, у поднаслову 3. Време и место отварања понуда,  мења 

се први став који гласи: „Јавно отварање понуда биће одржано 31.10.2018. године у 12:00 

часова, на адреси: Други основни суд у Београду,  Катанићева број 15, Београд, на II спрату, 

у канцеларији број 2102 код секретара суда Тинке Павловић.“ 

 

Измена задњег рока за достављање понуда се односи и на наводе из позива за достављање понуда у 

поступку набавке услуге мобилне телефоније, односно до 31.10.2018. године до 11:00  часова. 

 

Целокупна измењена конкурсна документација биће објављена на порталу јавних набавки под: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 

 

Јавно отварање понуда биће одржано 31.10.2018. године у 12:00 часова, на адреси: Други 

основни суд у Београду,  Катанићева број 15, Београд,  на II спрату, у канцеларији број 2102 код 

секретара суда Тинке Павловић.“ 

 

 

Комисија за јавну набавку  


