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Портал јавних набавки 

 

Интернет страница Наручиоца 

 

 
 

 

             

             

             

             

      

 

НАШ ЗНАК: 04-14/9 

 

ВАШ ЗНАК:          

 

НИШ, 30.08.2019. године 

 

 

ПРЕДМЕТ: Достава одговора на питање понуђача  

 

 

ЈКП „Градска топлана“ Ниш, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале 

вредности, ради закључења уговора,  набавка услуга ЈНУм-14/2019 – Услуге преноса 

информација, П1 – Мобилна телефонија,  а за коју су Позив за подношење понуда и 

Kонкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интеренет страници 

Наручиоца, дана 27.08.2019. године.  

Заинтересовано лице дана 28.08.2019. године, доставило је Наручиоцу, путем 

електронске поште, допис којим се захтева појашњење конкурсне документације у вези са 

припремањем понуде, заведен под бројем 04-14/8  од 28.08.2019. године, у вези јавне набавке 

мале вредности, ЈНУм-14/2019 – Услуге преноса информација, П1 – Мобилна телефонија. 

У складу са чланом 54. и 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), објављујемо следећи одговор: 

 

ПИТАЊЕ: 

Kонкурсном документацијом сте у одељку 3, под тачком 3.17.,  прописали као 

критеријум за доделу уговора:  

 

7. Повезивање кућне централе фиксне телефоније наручиоца, линком 2Мб/с ради 

остваривања јефтинијих разговора према мобилним мрежама путем подземног оптичког линка 

или путем телефонске парице према чворишту оператера мобилне телефоније (оптика/бакар) 

или бежичним путем. 

 

Наведена функционалност је погрешно уврштена у ову конкурсну документацију јер 

није повезана са предметом јавне набавке, тј услугом мобилне телефоније. Наручилац добија 

крајње повољности, а то је остваривање повољнијих тарифа према мобилним бројевима 

изабраног понуђача са фиксних телефона централе, смер комуникације је усмерен од фиксне 

телефоније ка мобилној што није повезано са предметом јавне набавке. Додатна потврда да је 

критеријум погрешно уврштен је то што се ова функционалност реализује фиксном 

технологијом. 

 

Због свега што смо истакли наведени захтев из конкурсне документације није у логичкој 

вези са предметом јавне набавке мобилне телефоније. Kада јавна набавка има више предмета, 

ЗЈН, јасно и недвосмислено прописује да су наручиоци у обавези да јавну набавку распишу по 

партијама, како би обезбедили већу конкурентност понуда (чл. 49 ст. 3 ЗЈН). С тога вас молимо 

за измену конкурсне документације тако што ћете тражену функционалност одвојити у засебну 

партију или ћете посебну набавку спровести за услугу која пружа наведену функционалност. У 

супротном ћемо бити приморани да се ЗАХТЕВОМ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА обратимо 

надлежној Републичкој Kомисији. 
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ОДГОВОР: 

Одговором на постављено питање врши се измена и допуна конкурсне документације за 

јавну набавку услуга ЈНУм-14/2019 – Услуге преноса информација, П1 – Мобилна 

телефонија и продужава се рок за доставу понуда до 09.09.2019.године. 

Прилог: 

- измењена конкурсна документација бр. 04-14/10 од 30.08.2019.године 

- обавештење о продужењу рока за доставу понуда 04-14/11 од 13. 30.08.2019.године 

 

Одговор сачинила комисија за предметну набавку, образована решењем бр. 04-14/3 од 

22.07.2019.године. 

 

 

        ДИРЕКТОР 

 

                   Предраг Милачић, дипл. ел. инж 
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