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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
Управa  ГО Барајево 
Број јавне набавке: VI 03 404-7/2015 
05. 02. 2015. године 
Б а р а ј е в o 
 
ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информациjaма или појашњењима конкурсне 
документације  бр. VI 03 404-7/2015- ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ-УСЛУГЕ 

ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ,УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА 
 

      Питање бр. 1:    Шта представља “укупну цену” у обрасцима понуде за Партију 1 и 
Партију2, када се за услуге фиксне и мобилне телефоније не може унапред знати 
количина оствареног саобраћаја од које ће и зависити укупна цена? Сматрамо да 
укупна цена није меродавна за оцењивање понуда, као што је то случај за Партију 3, 
обзиром да се елементи критеријума за оцењивање понуда састоје од 5 критеријума 
који носе одређени број бодова. С тим у вези, молимо Вас за измену Обрасца понуде 
као и члана 3. Модела уговора за Партију 1 и Партију 2, тако да се уместо “укупне 
цене” наведу појединачне цене дате у обрасцу структуре цене. 

 
Одговор бр. 1: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 
„Економски најповољнија понуда“ – за партије 1 и 2, док ће се за партију 3 избор 
најповољније понуде извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
Укупну цену можете унети у образац понуде али ће се на основу методологије за 
доделу пондера извршити пондерисање и изабрати економски најповољнија понуда. 
На странама бр. 42, 45 и 48 у измењеној конкурсној докуменетацији од 03.02.2015. 
наведено је да ће Наручилац омогућити да уз конкурсну документацију Понуђач 
достави свој типски уговор  (ГСМ претплатнички уговор) с тим да битни елементи из 
конкурсне документације, понуде и модела уговора морају бити имплементирани у 
тај типски уговор. 
 

      Питање бр. 2:    Да ли минимална месечна обавеза (потрошња) за Партију 2, 
подразумева минимални обавезни месечни износ који је Наручилац дужан да плаћа 
изабраном понуђачу (мобилном оператеру) па и у случају када је реална месечна 
потрошња мања од износа од 60.000 са пдв-ом? 

 
      Одговор бр. 2: Минимална месечна потрошња подразумева минимални обавезни 

месечни износ који ће Наручилац плаћати изабраном понуђачу (мобилном 
оператеру). 

 
       Питање бр. 3:    У вези са одговором „сервис из партије 3. треба да буде unmanaged”, 

дошло је до забуне, обзиром да је у конкурсној документацији наведено да је 
потребно да се обезбеди рутер на централном чворишту у приземљу, што 
представља managed варијанту. Да ли се за реализацију сервиса из Партије 3 на свим 
локацијама очекује да понуђач испоручи и активну опрему (рутер)?  
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Одговор бр. 3: одговор на ово питање имате у претходним одговорима на питања 
тачније 03.02.2015. године а гласи: Потребно је Ethernet везом (RJ45) повезати све 
rack ормаре наручиоца са рутером који обезбеђује понуђач а који ће се налазити у 
централном чворишту у приземљу. 
              
 
             С поштовањем, 

Јелена Јанковић 
Службеник за јавне набавке 


