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Појашњење конкурсне документације број 1 

Дана 19.10.2017. године потенцијални понуђач, путем електронске поште, доставио је Комисији за 

поступак јавне набавке допис са захтевом за додатним појашњењем за јавну набавку услуге мобилне 

телефоније ЈНМВ 04/2017: 

„Poštovani, 

U vezi sa pripremom ponude za javnu nabavku usluga mobilne telefonije, JN br. 04/17, za potrebe naručioca 

Drugi osnovni sud, molimo vas za pojašnjenja i odgovore na pitanja: 

1. Na strani 15. konkursne dokumentacije navedeno je za drugi rezervni kriterijum sledede: “ Ukoliko 
dve ili više ponude imaju isti broj pondera, kao najpovoljnija bide izabrana ponuda onog ponuđača 
čija je cena minuta saobradaja u zemlji van mreže naručioca manja“, pretpostavka je da je 
napravljena tehnička greška s obzirom da se prvi rezervni kriterijum odnosi na budžet, i da bi trebalo 
da stoji:“ Ukoliko dve ili više ponude imaju isti broj pondera, i ukoliko je iznos budžeta za nabavku 
mobilnih telefonsih aparata isti, kao najpovoljnija bide izabrana ponuda onog ponuđača čija je cena 
minuta saobradaja u zemlji van mreže naručioca manja“. U skladu sa navedenim sugerišemo 
Naručiocu da izvrši korekciju navedenog. 

2. Molimo naručioca da uskladi nazive drugog i tredeg rezervnog kriterijuma, tačnije „cena minuta 
saobradaja u zemlji van mreže naručioca manja“ i „cena minuta saobradaja u zemlji van poslovne 
grupe, a u mreži naručioca manja“ sa nazivima kriterijuma koji se ponderišu, a koji su navedeni na 
strani 14 i 15 konkursne dokumentacije. 

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

Srdačan pozdrav,“ 

 

 

Одговор Комисије за јавну набавку: 

 

 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке мобилне телефоније, прихвата  сугестију 

потенцијалног понуђача и обзиром да се ради о грешци техничке природе врши усаглашавање текста 

додатних критеријума, на страни 15 конкурсне документације, са називима критеријума за 

пондерисање понуда: 

 

б) „Други додатни критеријум: Уколико две или више понуде имају исти број пондера,  и уколико је 

износ буџета мобилних телефонских апарата једнак, као најповољнија понуда биће изабрана понуда 

оног понуђача чија је цена минута разговора ка бројевима ван мрежe понуђача мања.“ 

 

в) Трећи додатни критеријум: Уколико две или више понуде имају исти број пондера,  и уколико  су 

износи  буџета мобилнних телефонских апарата исти и цена минута разговора ка бројевима  ван 

мрежe понуђача једнаки, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача чија је цена 

минута разговора ка бројевима у мрежи понуђача ван корисничке групе наручиоца, мања.“ 
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