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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку мале вредности услуге
мобилне телефоније доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
Питање 1:
Један од елемената критеријума економски најповољнија понуда је: “Цена минута
разговора према фиксној мрежи Телеком Србија оператера носи 10 пондера”
Наглашавамо да је предметни елемент дискриминаторски. Овим се транспарентно
фаворизује понуђач „Телеком Србија“ који тренутно пружа услуге фиксне телефоније
Наручиоцу. Законом о електронским комуникацијама и подзаконским актима
прописано је да оператори плаћају извесну суму за остваривање интерконекције
(позиви остварени између корисника различитих оператора), док се интерконекција
не плаћа за позиве остварене између корисника истог оператора. Наведено значи да
ће „Телеком Србија“ моћи да понуди најконкурентнију цену услуга мобилне
телефоније у овом критеријуму, при чему се врши дискриминација осталих понуђача.
Имајући у виду да се на овај начин дискриминишу остали понуђачи молимо Вас и
захтевамо од Вас да измените конкурсну документацију у овом делу, тако што ће те
заменити овај елемент критеријума.
Управо из горенаведених разлога молимо Вас и захтевамо од Вас и измену следећег
захтева техничке спецификације:
Понуђач је у обавези да омогући за наручиоца интеграцију фиксних бројева из кућне
централе у своју групу
Истичемо још једном да се на овакав начин даје предност тренутном пружаоцу услуга
фиксне телефоније и врши фаворизовање истог.
Одговор:
Сходно Вашим сугестијама биће измењена конкурсна документација.
Питање 2:

“Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најнижи износ минималне
месечне потрошње.”
Под претпоставком да је Наручилац направио грешку у куцању и да је код “исте
најниже понуђене цене” мислио на исти број пондера, указали бисмо на следеће:
У случају истог броја пондера критеријуми за доделу уговора не могу бити
критеријуми који су коришћени у креирању понуде односно при евалуацији цена, што
је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки потврдила у
више случајева и сугерисала жреб као начин одређивања победника понуде.
Одговор:
Направљена је грешка у куцању, сходно томе биће измењена конкурсна
документација.
При оцењивању понуда наручилац је дужан да примењује само онај критеријум и
елементе критеријума који су садржани у конкурсној документацији и то на начин
како су описани и вредновани.
Питање 3:
Молимо Вас да наведете информацију о вредности јавне набавке.
Одговор:
Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке.
Питање 4.
Молимо прецизирајте колико дана по испостави фактуре ће плаћање бити извршено,
и, у складу с тим, измените члан 8 модела уговора: “Наручилац се обавезује да ће
исплату за извршене услуге извршити месечно по завршеним услугама и издатим
месечним фактурама, _____ дана од испоставе фактуре.”
Одговор:
Рок за извршење плаћања је прецизиран у Закону о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Питање 5.
Указујемо на чињеницу да брзина испоруке зависи од тога да ли се конкретан модел
у тренутку налази на стању. Стога сугеришемо следећу измену: “Испорука и предаја
наведених апарата врши се, у року од 7 дана од дана потврде Даваоца да се тражени
модели, који се налазе у званичној понуди Даваоца, налазе на стању.“
Одговор:
Наручилац сматра да све што је понуђач навео у својој понуди може и да испуни
односно да на основу своје понуде и склопљеног уговора припреми да се тражени
модели налазе на стању.

Питање 6.
“Уговором, вршилац услуга се обавезује да ће на писани позив Корисника услуга
одмах или у најкраћем року отклонити неправилности у извршеној услузи.”
Истичемо да Закон о електронским комуникацијама РС, који је обавезујући за
операторе као потенцијалне понудјаче, предвиђа рок од 15 дана за одговор на
писану рекламацију, при чему рок за отклањање рекламације не дефинише, али у
сваком случају се из чињенице да је рок за одговор на рекламацију 15 дана, може
несумњиво закључити да рок за отклањање рекламације не може бити краћи.
Сугеришемо измене овог дела модела уговора (члан 5)
Одговор:
Формулација ''у најкраћем року'' је довољно широка да испоштује све што сте горе
навели у вези рекламација.
Питање 7.
На колико децимала Понуђачи могу исказати цену у понуди?
Одговор:
Није ограничен број децимала за цене из понуде.
Питање 8.
На колико децимала се заокружује број пондера?
Одговор:
Број пондера биће узет у разматрање са две децимале.
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