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Портал јавних набавки 

 

Интернет страница Наручиоца 

 

 
 

 

             

             

             

             

      

 

НАШ ЗНАК: 04-14/14 

 

ВАШ ЗНАК:          

 

НИШ, 04.09.2019. 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.  

Заинтересованa лицa дана 02.09.2019. године и 04.09.2019. године, доставила су 

Наручиоцу, путем електронске поште, допис којим се захтева појашњење конкурсне 

документације у вези са припремањем понуде, заведен под бројем 04-14/12  од 02.09.2019. 

године, и 04-14/13  од 04.09.2019. 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: 

У вези са припремом понуде за јавну набавку услуга мобилне телефоније, ЈНУм-14/2019, 

за потребе наручиоца ЈKП Градска топлана Ниш, молимо вас за појашњења и одговоре на 

питања: 

1. На страни 10 кд наводите „Најмања могућа понуђена цена за критеријум под 

бројем 1 не може бити мања од 10,00 динара, док за остале критеријуме може бити 0,00 динара 

(по секунди/смс поруци/линку) када се добија максимални број пондера.“ Даље у наставку 

наводите „Понуђена цена без ПДВ – а у понуди не може бити мања од 0,01 динара. Уколико се 

понуди 0,00 понуда ће се сматрати неприхватлјивом.“ Сугеришемо Наручиоцу да избрише прву 

напомену јер је приликом обрачуна пондера према формули која је задата на страни 10 кд, цена 

од 0,00 динара неприхватљива као цена због немогућности дељења нулом.  

2. Шта за наручиоца представља „понуђену цену без ПДВ-а“ у обрасцу понуде на 

страни 23? Да ли је то укупан збир јединичних цена од 1-6 без ПДВ-а из обрасца структуре цена 

на страни 27 кд?        

3. На страни 10/39 кд као критеријум за доделу уговора наводите: „Уколико две или 

више понуде понуђача имају исти број пондера биће изабрана понуда са најједоставнијим  

начином преласка у ново окружење“. Молимо за појашњење шта за наручиоца представља 

„најједноставнији начин преласка у ново окружење“?  

4. У вези са елементом критеријума под редним бројем 6, молимо наручиоца за 

појашњење, да ли се под „одговарајући пакет за ГПРС“ подразумева само првих 1ГБ након 

утрошених 100мб, ГПРС-а са брзином која не може да буде мања од брзине у стандардним 

пакетима-тарифним додацима, а након утрошених, пренос података се врши по смањеној 

брзини без наплаћивања? 
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ПИТАЊЕ: 

У конкурној документацији одељак 7 (техницки опис спецификација наводите) тачка 1 

наводите 

„1. Kорисничка пословна мрежа Наручиоца обухвата 450 СИМ картица, са могућношћу 

смањења и повећања у току трајања уговорног односа, с тим да минималан број активних 

корисничких линија не може бити мањи од 250;“ Доку у наставку и истом одљеку у делу 

„квалитет колицина и опис услуге“ наводите „Набавка се врши за минимално 150 

претплатничких бројева у оквиру групе (за кориснике запослене код Наручиоца), уз могућност 

да се, у случају потребе Наручиоца, број претплатничких бројева повећа.“ 

У складу са наведеним информацијама молимо за информацију који је тачан број бројева 

за које наручилац врши набавку и који се може у току трајања уговора повећати или смањити за 

одређени број, обзиром да су информације у KД контрадикторне.  

 

Такође у конкурсној документацији у одљку 10 (модел уговора) у члану 3 уговора 

наводите 

„Минимална месечна потрошња Наручиоца за све услуге укључује следеће услуге:  

  ЈНУм-14/2019 – Услуге преноса информација, П1 – Мобилна телефонија 31 - Месечна 

претплата по броју, саобраћај ка свим оператерима фиксне и мобилне телефоније у земљи,СМС 

И ММС поруке у домаћем саобраћају, мобилни интернет ( укључујући и тарифне додатке ), 

набавка мобилних телефона уз одговарајући пакет, роминг услуге ( позиви у интернационалном 

саобраћају, смс поруке у интернационалном саобраћају, пренос података у интернационалном 

саобраћају).“ 

Молимо за појашњење и информацију који је износ минмалне месецне потрошње који 

обухвата наведене услуге. 

 

Kонкурсном документацијом у одељку 7 под тачком 23 наводите 

“Могућност укључивања било ког другог постојћег броја у корисничку мрежу 

Наручиоца” 

Сугеришемо да бројеве како оператера чији сте корисник тако И других оператера који 

послују на тржишту је могуће укључивати под тачно одређеним условима који су дефинсани од 

стране РАТЕЛ-а. 

“Агенција уређује област преносивости броја. Ближе прописује услове и начин преноса 

броја, као и висину накнаде за пренос броја, управља информационим системом за пренос броја 

и одржава базу података пренетих бројева. Ова област регулисана је одредбама правилника о 

преносивости броја у фиксним и мобилним мрежама” 

Због свега сто смо истакли наведени захтев за укљуцење било ког броја није могуће 

реализовати супротно одредбама правилника РАТЕЛ-а те стим у вези молимо за измену 

конкурсне документације одељку 7 под тачком 23. 

 

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 12.09.2019.године. 

Прилог: 

- измењена конкурсна документација бр. 04-14/15 од 04.09.2019.године 

- обавештење о продужењу рока за доставу понуда 04-14/16 од 04.09.2019.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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