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Барајевo
ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информациjaма или појашњењима конкурсне
документације бр. VI 03 404-7/2015- Електронске комуникационе услуге услуге фиксне телефоније, мобилне телефоније и услуге интернета
Питање бр. 1: На страни 6. Тачка 1.2. навели сте као услов за учешће на тендеру
следеће: Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне условеза учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. ст. 2. Закона,
и то:
Технички капацитетпонуђача којим понуђач доказује да располаже довољним
техничким капацитетом је: сертификат гаранције квалитетанивоа услуге -Service
Level Agreement (SLA)
За наведени технички капацитет, понуђач мора да достави одговарајући
сертификат.
- Овај сертификат оператери нису у обавези да поседују, тако да вам предлажемо да
овај услов избаците из конкурсне документације.
Одговор бр. 1: За наведени сертификат додата је напомена: наведени додатни услов
односно технички капацитет -сертификат гаранције квалитета нивоа услуге Service Level Agreement (SLA) односи се на партију бр. 3 - Услуге интернета.
Питање бр.2: На страни број 38. Под ставком 18. У обавезним условима сте навели:
Доступност –покривеност територије Републике Србије не сме да буде мања од 90%.
Предлажемо искључење наведених услова из конкурсне документације, како би се
обезбедило равноправно учествовање сва три оператера на тендеру. У супротном
наручилац крши Члан 10. Закона о јавним набавкама „ Начело обезбеђивања
конкуренције“. Подаци о проценту покривености сигналом ГСМ и УМТС мреже, као и
број базних станица, су јавно доступни.
У складу са наведеним услов који је поставио наручилац је дискриминаторске
природе и као такав у супротности са Чланом 10. Закона о јавним набавкама „ Начело
обезбеђивања конкуренције“ којим се утврђује да наручилац не може да ограничи
конкуренцију и користи дискриминаторске услове и критеријуме.
Одговор бр. 2: Ставка 18 на страни бр. 38 уклоњена је из конкурсне документације.
Питање бр. 3: У самом обрасцу нисте прецизирали шта се тачно подразумева под
ценом позива?
Потребно је да назначите да ли сте мислили на цену минута или секунде како бисмо
могли да упишемо тражено.

Одговор бр. 3: На страни бр. 35 у спецификацији за партију бр. 2 накнадно смо
прецизирали да се цена позива односи на цену по минуту.
Питање бр. 4: Да би формула за доделу пондера коју сте дали била применљива
потребно је да наведете да је најнижа понудјена цена коју неко даје мора бити
изражена у форми 0.01 рсд.
Одговор бр. 4: На странама бр. 17 и 18 конкурсне документације, прецизирали смо
да најнижа понуђена цена мора бити изражена у форми 0.01 рсд.

С поштовањем,
Јелена Јанковић
Службеник за јавне набавке

