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Суботица
На основу чл. 63. став 3. ЗЈН (,,Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија
за ЈН припремила је:
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ , ПОЈАШЊЕНА И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ за ЈН услуга у поступку ЈНМВ 10/20 УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Питање заинтересованог лица бр. 1:
Техничком спецификацијом, која се налази на странама 19-22 конкурсне документације дали сте
опис услуге коју набављате кроз пакете 2 и 3.
Примећујемо да предметни пакети у потпуности, по својој садржини одговорају пакетима које
нуди
ваш
теренутни
пружалац
услуге
Телеком
Србија
ад,
на
свом
сајту https://mts.rs/Poslovni/Mobilna/Tarife/Biznis-tarife#tab=tab-two
Из наведеног разлога, ваш тренутни пружалац услуге је у повлашћеном положају, јер ви јавном
набавком, фактички, набављате пакете Телекома Србија. Стога вас молимо да садржину пакета
формирате на објективан начин, који не ремети начело обезбеђивања конкуренције и једнаког
положаја понуђача
Одговор Комисије бр.1:
Наручиоцу је у интересу да добије већи број понуда, како би за несметано функционисање,
односно пословање обезбедио квалитет у пружању услуга с једне стране као и законитост кроз
поштовање начела поступака јавних набавки са друге стране али сагледавајући своје захтеве за
услугама мобилне телефоније, наручилац се одлучио за решење на основу услуга које тренутно
користи при чему је имао у виду природу и значај услуга која су предмет набавке а које су
потребне за несметано функционисање Наручиоца, уз поштовање одредби члана 10. и 12. ЗЈН.
Наручилац је такође, имао у виду одредбе члана 9. ЗЈН који дефинише начело ефикасности и
економичности поступка јавне набавке а који, између осталог, прописује да је Наручилац дужан да
спроведе поступак јавне набавке са што мање трошкова везаних за поступак и извршење јавне
набавке.
У складу са чланом 70 Закона, а полазећи од својих реалних потреба наручилац је у оквиру
техничке спецификације на страна 19 до 22 конкурсне документације јасно прецизирао минималне
техничке захтеве које понуђачи морају да испуне, а уколико желе понуђачи могу понудити и
пакете који имају боље техничке карактеристике од захтеваних.
Наручилац свакако неће одбити понуду уколико понуђачи понуде пакете који су бољих техничких
карактеристика од минимално захтеваних.
Питање заинтересованог лица бр. 2:
У техничкој спецификацији постоји и захтев “бонус минути”, молимо вас да разјасните ште
представљају “бонус минути”, да ли се они наплаћују, по којој цени?

1

Одговор Комисије бр. 2:
Под бонус минутима датим у табели, Наручилац подразумева количину бесплатних минута ка
мобилним бројевима у мрежи понуђача и фиксним бројевима за одговарајући пакет, односно
њихова цена је садржана у оквиру претплате по пакету коју ће Понуђач доставити кроз образац
понуде.
Питање заинтересованог лица бр. 3:
Молим вас да нам доставите спецификацију потрошње по бројевима, како би били у могућности
да креирамо понуду према вашим реалним потребама, а не према карактеристикама пакета
вашег тренутног пружаоца услуге.
Одговор Комисије бр. 3:
Наручилац је у конкурсној документацији прецизирао све информације у погледу броја
корисничких линија, износа буџета за бенефицирану набавку телефонских апарата, такође
дефинисани су и потребни услови које у вези пружања услуга Понуђач треба да испуњава као и
број линија по пакетима. На овај начин, Наручилац је дефинисао предмет Јавне набавке према
својим потребама, а податке у вези спецификације потрошње по бројевима не сматра неопходним,
у смислу потребних информација за састављање понуде, обзиром да су у обрасцу понуде прецизно
дефинисане позиције за које Понуђач уписује цену.
Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 10/20
Едуард Фаркаш, мастер менаџер у систему здравствене заштите
Слободанка Радуловић, дипл. правница
Мира Тиквицки, економиста
Давор Рабреновић, дипл. економиста, електро инг.
Роберт Ангеловић, администратор информационог система
Маја Живановић, службеник за јавне набавке

Објављено:
-Порталу ЈН
-сајту Дома здравља
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