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Суботица
На основу чл. 63. став 3. ЗЈН (,,Сл. гласник РС’’ 124/2012,14/2015 И 68/2015), Комисија за ЈН
припремила је:
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ , ПОЈАШЊЕНА И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу ЈНМВ 34/18 Услуге комуникације
Питање заинтересованог лица бр. 1
У вези расписане набавке ЈН МВ 34/18 за Партију 1 - услуге мобилне телефоније, моли за следећа
појашњења и додатне информације:
Како је Наручилац на странама 19 и 20 конкурсне документације навео услове за учешће у
поступку јавне набаке и упутство како се доказује исуњеност наведених, сугеришемо Наручиоцу
да за услове које су под тачкама 1, 2, 4 и 6 прихвати као доказ о испуњености Изјаву на
меморандуму Понуђача са јасним наводима где се податак налази и јавно је доступан, посебно
имајући у виду да понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача при АПР-у нису у обавези
да достављају појединачне доказе 1, 2, 4.
Одговор Комисије бр.1: У Конкурсној документацији на страни бр. 5 у делу Начин достављања
доказа наведено је следеће: „У складу са чланом 78 став 5 ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15
и 68/15), лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова.“ Дакле Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да доказује
испуњеност обавезних услова под тачком 1, 2 и 4, а испуњеност услова под тачком 3 доказује
потписивањем изјаве у обрасцу 9, на страни 31 Конкурсне документације.
У Конкурсној документацији на страни бр. 5 у делу Начин достављања доказа наведено је следеће:
„Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа и дужан је да наведе који су то докази.“ Дакле понуђач у делу УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, на страни бр. 21, под тачком 6 уписује
интернет страницу на којој су тражени докази доступни.
Питање заинтересованог лица бр. 2
У Конкурсној документацији за Јавну набавку ЈНМВ 34/18, на странама 27. и 28., навели сте да су
на неким локација тражен проток 20/2 Mb/s. Може ли се на тим локацијама понудити услуга
АДСЛ Интернета протока 20/1 Mb/s, обзиром да смо као понуђач лимитирани надпровајдером
који нам даје могућност да пружамо услуге само 20/1 Mb/s?
Молимо Вас за измену конкурсне документације јер би то у противном представљало
дискриминацију понуђача.
Одговор Комисије бр. 2:
Комисија остаје при Конкурсној документацији, из разлога што на тржишту постоји више
понуђача који могу понудити ову брзину па чак и већу, а ово би била оптимална конфигурација за
наше потребе, дакле услови нису дискриминаторски.
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Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 34/18
Едуард Фаркаш, мастер економиста
Давор Рабреновић, дипл. економиста, електро инг.
Мира Тиквицки, економиста
Слободанка Радуловић, дипл. правница
Роберт Ангеловић, програмер
Маја Живановић, мастер економиста
Објављено:
-Порталу ЈН
-сајту Дома здравља
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