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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 услуге –Услуге мобилне телефоније доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
Питање 1:
Na strani 4/34 konkursne dokumentacije, pod stavkom 10. je navedeno: „Неискоришћени минути ка свим
мрежама и СМС поруке из пакета се преносе у наредни месец при чему се након преношења,
слободни (бесплатни) минути ка свим мрежама и СМС поруке по пакетима могу само удвостручити
(максимална количина саобраћаја по пакету је дуплирани саобраћај у оквиру месечне накнаде);“ U
svojstvu ponuđača sugerišemo da izmenite ovaj član, obzirom na činjenicu da postoji mogućnost da se
neiskorišćen saobraćaj prenosi u naredna 3 meseca što je pogodnost za Naručioca i u toj meri i više nego da
ispunjava pomenuti zahtev.
Одговор Наручиоца:
Прихватамо Вашу сугестију и Наручиоц ће извршити измену конкурсне документације.
Питање 2:
·
U konkursnoj dokumentaciji, kao ni u modelu ugovora nije naveden tačan vremenski period na koji se
ugovor potpisuje.
Одговор Наручиоца:
На страни 26 од 34 конкурсне документације ,у делу Моделу уговора члан 9. гласи: „Вршилац
услуге се обавезује да ће услуге мобилне телефоније пружати у континуитету у периоду од две
године од дана закључења уговора односно у случају промене оператера од дана преноса бројева
телефонских прикључака на новог оператера. Реализација истог је условљена следећим:
висином обезбеђених средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2018. годину
(Финансијски план за 2018. годину);
висином обезбеђених средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2019. годину
(Финансијски план за 2019. годину).
Обавезе које доспевају у 2018. и 2019. години ће бити реализоване највише до износа средстава која
ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.“
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