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Појашњење конкурсне документације број 2 

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

поступак јавне набавке допис са захтевом за додатним појашњењем и додатним информацијама везано 

за јавну набавку услуге мобилне телефоније ЈНМВ 06/2018: 

Poštovani, 

  

U vezi raspisane nabavke za usluge mobilne telefonije, Telenor doo u svojstvu 

potencijalnog ponuđača moli za sledeća pojašnjenja i dodatne informacije. 

  

Naručilac je u u okviru tehničke specifikacije naveo da maksimalni iznos pretplate 

po pretplatničkom broju može iznositi 30 rsd, 

  

dok je na strani 15 konkursne dokumentacije navedeno da maksimalni iznos pretplate 

po pretplatničkom broju može iznositi 300 rsd. 

Molimo Vas za pojašnjenje ovog navoda, odnosno potvrdu maksimalnog iznosa, kao i 

korekcije konkursne dokumentacije u  tom smislu. 

   

Molimo Vas za potvrdu prijema mejla. 

  

 

Одговор Комисије за јавну набавку: 

 

Поводом Вашег питања везано за максимални износ месечне претплате по претплатничком броју, 

обавештавамо да смо на исто питање другог потенцијалног понуђача већ одговорили, питања и 

одговоре објавили на Порталу јавних набавки, те у том смислу кориговали конкурсну документацију 

и измену и допуну конкурсне документације објавили на Порталу јавних набавки.  

 

Наиме, ради о грешки техничке природе, па се даје појашњење конкурсне документације у поступку 

ЈНМВ број 06/18 и то: 

 

1. Поводом два различита максимална износа претплате по претплатничком броју која су наведена 

на страни 3/27 и 15/27 конкурсне документације, објашњавамо 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 спецификацијама 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.   

 

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 
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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  


