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Питаое: 

У пквиру кпнкурсне дпкументације захтевате да се за све три партије ппсебнп дпстави 

важећа лиценца издата пд Рател-а. Обавештавамп Наручипца да се пвлашћенп пружаое 

услуга кпје су предмет јавне набавке дпказује и уписпм у регистар пператпра РАТЕЛ кпји је 

јаван и кпји садржи листу телекпмуникаципних услуга кпје привредна друштва пружају. С 

тим и вези ппнуђач дпстављаоем  једне пптврде  дпказује испуоенпст наведенпг услпва 

за све три партије. 

Одгпвпр: 

Ппштпвани, сагласни смп са Вама и усвајамп Вашу примедбу. 

 

 

Питаое: 

Заштп у пппису пбавезне садржине ппнуде , на страни 15 нису уписани Угпвпр са 

Заступникпм МДМ решеоа, Пптврда прпизвпђача спфтвера, Пптврда п пбиласку лпкација, 

и Ценпвник мпбилних телефпнских апарата? 

Одгпвпр: 

Ппштпвани, измена кпнкурсне дпкументација пбухватиће пву сугестију. 

 

Питаое: 

На страни 19 се наппмиое да ће ппнуда бити пдбијена укпликп, између псталпг садржи 

дпдатке кпји нису тражени или укпликп је нечитка или неразумљива. Ппдсећамп 

наручипца да су разлпзи за пдбијаое ппнуда прецизнп утврђени ЗЈН и да у оих не спада 

дпстава дпдатних услпва кап ни квалификација читкпст и разумљивпст ппнуде. 

Одгпвпр: 
Ппштпвани, Наручилац задржава правп да захтева пд ппнуђача да при састављаоу 
ппнуде, ппнуда буде читка и јаснп написана. Свака грешка при писаоу или куцаоу буде 
печатирана и парафирана, листпви буду ппвезани механизмпм какп би била искључена 
билп каква сумоа  у регуларнпст рада Кпмисије штп је у интересу и ппнуђача. 

 



Питаое: 
На страни 22 се сппмиое ценпвник и ппсебна ппнуда. О какавпј ппсебнпј ппнуди је реч 
и да ли оу и ценпвник треба дпставити или не? 
Одгпвпр: 
Ппштпвани, наведену дпкументацију дпставља изабрани ппнуђач чија је ппнуда 
пцеоена кап најппвпљнија и пднпси се на цене услуге за време трајаоа угпвпра. 
 
Питаое: 
Да ли се у ппнуди дпстављају ценпвници кпји се сппмиоу на страни 40 и 42? 
Одгпвпр: 
Ппштпвани, наведену дпкументацију дпставља изабрани ппнуђач чија је ппнуда 
пцеоена кап најппвпљнија и пднпси се на цене услуге за време трајаоа угпвпра. 
 
Питаое: 
Извршаваое увида се ппмиое и кпд партије 1 и 3 у пбрасцу страуктуре цена. Међутим 
кпнкурсна дпкументација предвиђа самп једну пптврду п извршенпм увиду кпја не 
прецезира за кпје партије се врши увид. 
Одгпвпр: 
Ппштпвани, измена кпнкурсне дпкументација пбухватиће пву сугестију. 
 
Питаое: 
На кпликп децимала се запкружују ппндери? 
Одгпвпр: 
Ппштпвани, на две децимале какп је и наведенп у кпнк.дпкументацији. 
 
Питаое: 
Да ли се у пдвиру пбрасца ппнуде цене пднпсе са или без ПДВ-а? 
Одгпвпр: 
Ппштпвани, измена кпнкурсне дпкументација пбухватиће пву сугестију. 
 

 
У складу са чланпм 63.став 3.Закпна  п јавним набавкама пдгпвпре на наша питаоа , 
Измену кпнкурсне дпкументације и Обавештеое п прпдужеоу рпка  пбјављујемп на 
Ппрталу Управе за јавне набавке кап и на инренет страници . 

 
 
 
 
 
 
 
 
         


