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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
Управa  ГО Барајево 
Број јавне набавке: VI 03 404-8/2016 
23. 02. 2016. године 
Б а р а ј е в o 
 
 
ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информациjaма или појашњењима 
конкурсне документације  бр. VI 03 404-8/2016 – Електронске 
комуникационе услуге – услуге фиксне телефоније, мобилне телефоније 
и услуге интернета, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, и 68/2015). 

Питање бр. 1: Зашто је образац техничке карактеристике на странама 4/54 и 
5/54 дат збирно, за све 3 партије? На тај начин уколико неки понуђач не 
конкурише за све 3 партије, својим потписом потврђује и елементе који се не 
односе на његову понуду. Потребно је да Наручилац усклади ово.  

Одговор бр. 1: Наручилац је прихватио Вашу примедбу и извршена је измена 
конкурсне документације у оквиру Обрасца 1 - техничке карактеристике. 

Питање бр. 2: Зашто се у оквиру дефинисања услова дозволе за обављање 
делатности помиње само лиценца за мобилну телефонију? Мобилна 
телефонија је само једна од три услуге које су обухваћене овом набавком, па 
није јасно зашто Наручилац није предвидео и прилагање дозвола за обављање 
делатности за фиксну телефонију и интернет? 

 Одговор бр. 2: Наручилац је прихватио Вашу примедбу и извршена је измена 
конкурсне документације, тако да је за све три партије потребно доставити 
наведену дозволу за обављање делатности.  

Питање бр. 3: На страни 12/54 Наручилац је дефинисао да ће понуду одбити 
ако се не доставе раније у табели пописани обрасци. Међутим, у тој табели је 
наведен и Образац трошкова припреме понуде који је дат касније у 
документацији и на коме пише да његово достављање није обавезно. 
Потребно је да Наручилац усклади ово. Такође, на истом месту, на страни 
12/54, дефинисано је да уколико се неки део у пописаним обрасцима не 
потпише, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Скрећемо пажњу 
Наручиоцу да ЗЈН јасно и таксативно у члану 106. дефинише разлоге због 
којих понуда може бити одбијена, и да овако широко дефинисање могућности 
за одбијање понуде није у складу са ЗЈН. 
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 Одговор бр. 3: Образац трошкова припреме понуде није неопходно 
доставити. Остали обрасци из конкурсне документације су обавезни.  

Питање бр. 4: Додатни критеријум за рангирање понуда дефинисан на страни 
19/54 обухвата само партије 1 и 2 у којима се понуде рангирају на основу 
економски најповољније цене. Међутим, Партија 3 (интернет) има за 
критеријум рангирања понуда најнижу понуђену цену. Потребно је да 
Наручилац дефинише резервни критеријум тако да обухвати понуде за све 3 
партије.  

Одговор бр. 4: Наручилац је прихватио Вашу примедбу и извршена је измена 
односно допуна конкурсне документације у наведеном поглављу.  

Питање бр. 5: Да ли понуђач који наступа самостално треба да потписује и 
печатира у оквиру образаца понуде и оне странице које не попуњава (Подаци 
о подизвођачу и Подаци о учеснику у заједничкој понуди)? Сви ови обрасци у 
доњем делу имају предвиђено место за печат и потпис понуђача, па није јасно 
да ли их непопуњене потписује и печатира и самостални понуђач? 

 Одговор бр. 5: Ако понуђач наступа самостално није потребно да потписује 
обрасце који се односе на Податке о подизвођачу и Податке о учеснику у 
заједничкој понуди (обрасци 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2 и 6/3). Ова напомена 
налази се и на самим обрасцима понуде. 

Питање бр. 6: Да ли је у понуди неопходно доставити ценовнике 
међународног фиксног телефонског саобраћаја и ценовнике додатних услуга 
фиксне телефоније који се помињу на страни 34/54? 

Одговор бр. 6: Није неопходно доставити ценовнике међународног фиксног 
телефонског саобраћаја и ценовнике додатних услуга фиксне телефоније који 
се помињу на страни 34/54 односно у измени конкурсне документације на 
страни 36/56. 

Питање бр. 7: У оквиру поглавља 15. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА, за 
Партију бр. 2 на страни 18/54, потребно је дефинисати формулу за 
одређивање пондера за елемент критеријума бр. 5. Телефонски апарати. 

Одговор бр. 7: у складу са постављеним питањем извршићемо измену 
односно допуну конкурсне документације на страни 18.   

Питање бр. 8: Коју Укупну цену уписати у обрасцу понуде (Образац 7/1 на 
страни 24/54 и Образац 7/2 на страни 28/54) када њу није могуће одредити у 
понуди? Исто тако, Наручилац очекује да понуђач у оквиру Модела уговора за 
партије 1 и 2, на странама 45/54 и 48/54, упише Укупну уговорену вредност 
услуга. Ова вредност се не може унапред знати јер зависи од још непознатог 
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саобраћаја за услуге фиксне и мобилне телефоније. Само Наручилац може да 
одреди максималну вредност ових услуга до које и важи уговор.     

 Одговор бр. 8: С обзиром да Наручилац није објавио процењену вредност 
набавке, Понуђач сам треба да упише понуђену вредност у обрасцу понуде и 
моделу уговора. 

Питање бр. 9: За Партију бр. 3 – Услуге интернета да ли је дозвољена 
реализација сервиса преко оптичког кабла (у документацији, на страни 40/54, 
стоји да се захтева реализација преко АДСЛ-а или коаксијалног кабла)?    

Одговор бр. 9:  У складу са постављеним питањима од 19.02.2016. године 
извршена је измена конкурсне документације, тако да је прихватљива свака 
врста технологије. Измену конкурсне документације (страна бр. 40/54) 
можете преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
Наручиоца. 
 
 
У складу са чланом 63. ставови 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац  је 
дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
 
 

С поштовањем, 
Јелена Јанковић 
Службеник за јавне набавке 

 


