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Потенцијални понуђач  је  дана 13. маја 2019. године упутио Захтев за   додатним 

информацијама и појашњењима конкурсне документације, јавна набавка број 15/2019. 

Наручилац  на постављена питања, даје следеће одговоре:  

 

     ПИТАЊЕ БРОЈ 1:                 

 Gde u okviru ponude ponuđači treba da upišu cene za rezervne elemente kriterijuma koje je 
naručilac nаveo na strani 12 konkursne dokumentacije a koji glase „ Ukoliko dve ili više ponuda 
imaju isti broj pondera, i da naručilac ne može da dodeli ugovor, odlučivaće kriterijum po kojem 
ponuđač ponudi nižu cenu minuta rominga u Hrvatskoj za odlazni saobraćaj, od _______ dinara 
bez PDV-a i cenu minuta rominga u Hrvatskoj za odlazni saobraćaj, od ________ dinara sa 
PDV-om.  
Ukoliko sve ponude budu imale iste cene, Naručilac će dodeliti ugovor onom Ponuđaču koji 
bude dao najnižu cenu za internet paket od 2 GB-a za roming (odnosi se za celu Evropu) za 9 
brojeva po izboru Naručioca, cena od ________ dinara bez PDV-a, cena od _______ dinara sa 
PDV-om.  
Ukoliko dve ili više ponuda imaju iste cene po svim dodatnim kriterijumima, naručilac će ugovor 
dodeliti ponuđaču koji da najveći procenat popusta na cenovnik mobilnih aparata pri nabavci iz 
ponuđenog budžeta koji se odnosi na sve mobilne aparate koje ponuđač ima u ponudi i koji 
dostavlja po zahtevu Naručiocu, iskazati procenat popusta _______%.“? 

ОДГОВОР БРОЈ 1: 

Одговор на ово питање дат је кроз Прве измене конкурсне документације. Тачније Наручилац 

је првим изменама предвидео да се цене за резервне критеријуме упишу у Обрасцу понуде- 

„Образац број 1“, страна 20/32 конкурсне документације.  

ПИТАЊЕ БРОЈ 2:                

Da li su ponuđači u obavezi da dostave popunjenu stranu 12 konkursne dokumentacije kao i da 
li je potrebno da istu potpišu? 

ОДГОВОР БРОЈ 2: 

Одговор на ово питање дат је кроз Прве измене конкурсне документације. 

 Тачније, Наручилац је првим изменама предвидео да се цене за резервне критеријуме упишу 

у Обрасцу понуде- „Образац број 1“, страна 20/32 конкурсне документације.  

http://www.backapalanka.rs/


ПИТАЊЕ БРОЈ 3:                

Iz kog razloga naručilac od ponuđača zahteva minimalni budžet za nabavku mobilnih telefonskih 
aparata u vrednosti od 2.500.000,00 RSD bez PDV-a pri čemu je i procenjena vrednost javne 
nabavke usluga mobilne telefonije 2.500.000,00 RSD bez PDV-a? Dalje, Iz kog razloga 
naručilac zahteva procenat popusta na cenovnik mobilnih aparata pri nabavci iz ponuđenog 
budžeta koji se odnosi na sve mobilne aparate koje ponuđač ima u ponudi i koji dostavlja po 
zahtevu Naručiocu? Iz kog razloga popust na telefone kao rezervni kriterijum? 
Smatramo da je izjednačavanje zahteva budžeta za telefone i ponderisanje popusta 
nekorektno, takođe nekorektan je zahtev  da ponuđači dostave ponudu popusta na telefone koje 
će naručiocu iz budžeta biti naplaćeni po ceni od 1,00 dinar.  
Ugovori o javnoj nabavci је po Zakonu teretni ugovor a ne dobročini ugovor,  te da se ovakvim 
zahtevima narušava uzajamnost obaveza odnosno ekvivalentnost davanja u datom poslu.  
Sugerišemo naručiocu da isključi zahtev za dostavljanje popusta na aktuelni cenovnik mobilnih 
aparata pri nabavci iz ponuđenog budžeta kao i da revidira zahtevani iznos za mobilne telefone 
u skladu sa svojim realnim potrebama. 

ОДГОВОР БРОЈ 3: 

Одговор на ово питање дат је кроз Прве измене конкурсне документације 

ПИТАЊЕ БРОЈ 4:                

U okviru tehničke specifikacije postavljen je zahtev koji glasi „U okviru mesečne pretplate 
potrebno je omogućiti ukupnu količinu od 500 GB-a besplatnog interneta , naručilac će tu 
količinu interenta rasporediti na sve pretplatničke brojeve, nakon potrošenog paketa potrebno je 
omogućiti besplatan internet po brzini od 64 kbit/s na svim brojevima.“  Pri čemu je naručilac 
utvrdio da je maksimalna cena mesečne pretplate 20,00 dinara bez PDV-a po broju, što znači da 
naručilac za cenu od  3.600,00 dinara zahteva 500 GB-a besplatnog interneta. Da li je naručilac 
izvršio adekvatno istraživanje tržišta kada je postavio ovakav zahtev?  Ugovori o javnoj nabavci 
је po Zakonu teretni ugovor a ne dobročini ugovor,  te da se ovakvim zahtevima narušava 
uzajamnost obaveza odnosno ekvivalentnost davanja u datom poslu. Sugerišemo naručiocu da 
iz tehničke specifikacije isključi navedene zahteve, ujedno vas obaveštavamo da ćemo u 
suprotnom zaštiti svoja prava kao ponuđača tako što ćemo pred nadležnim institucijama podneti 
zahtev za zaštitu prava. 

ОДГОВОР БРОЈ 4: 

Одговор на ово питање дат је кроз Прве измене конкурсне документације 

 

Комисија за ЈН 

 

   

  

 


