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БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 73.
Број: 01-30/732
Датум: 31.10 2017. године
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
БРОЈ ЈНМВ 19/2017- електронске и комуникационе услуге
- мобилна телефонија- (ОРН: 64212000)

Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ
ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,
ЈНМВ 19/2017 ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА ОД 30.10.2017. ГОДИНЕ

Питање 1.

S obzirom na to da se jedinica mere za SMS poruke ne može izražavati u
minutima, već po komadu, sugerišemo naručiocu usaglašavanje mernih jedinica,
na strani 9 u okviru tehničkih karakteristika i na strani 27 Obrazac strukture cena
konkursne dokumentacije.
Одговор:
Сугестија се прихвата и биће исправљено у Изменама и допунама
Конкурсне документације.
Питање 2.
U okviru Tehničke specifikacije naručilac navodi „U ovoj Konkursnoj dokumentaciji
iskazana je vrednost koja će biti utrošena od strane Naručioca, a Naručilac će
platiti i veći iznos ako ga ostvari“, pa vas molimo za pojašnjenje, koliki je iznos koji
će naručilac platiti preko planiranih sredstava? Da li to znači i da će naručilac
produžiti period važenja ugovora po isteku perioda od 12 meseci sa odabranim
ponuđačem? Ovako definisan zahtev je neprecizan stoga sugerišemo da se isti ili
izbriše ili preciznije definiše.
Одговор:
У Конкурсној документацији наведено је .... „ да ће Наручилац платити и већи
износ ако га оствари“ – што значи управо тако како је написано, да ће платити онолико
колико потроши ( овим Наручилац омогућава корисницима СИМ картице да могу да
потрише импулсе и изнад одређеног нивоа одређеног од стране Наручиоца, уз њихову
обавезу да тај део трошкова надокнаде Наручиоцу ) и, значи, да неће доћи до
продужења уговореног рока од 12 месеци.
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Питање 3.

Na strani 10 konkursne dokumentacije, tačka 4.4 „Ukoliko ponuđač, nakon
zaključenja Ugovora, ne ispoštuje tehničke karakteristike, kvalitet i rokove date u
ponudi, Naručilac“ je nepotpuna i nedovršena. Sugerišemo naručiocu da istu ili
dopuni ili izbriše.
Одговор:
Примедба се прихвата и биће исправљено у Изменама и допунама
Конкурсне документације.
Питање 4.
U okviru obrasca strukture cene zahtevate da ponuđači dostave cenu razgovora u
međunarodnom saobraćaju za Austriju, Grčku, Italiju, Nemačku, Mađarsku, BiH,
Hrvatsku, Crnu Goru. Molimo vas za pojašnjenje, da li se navedena cena
razgovora odnosi na pozive ka fiksnoj ili ka mobilnoj telefoniji?
Одговор:
Понуђач треба да понуди такву цену која ће покрити трошкове импулса и
преме фиксној и према мобилној телефонији – што значи да Наручилац у овом делу
неће мењати Конкурсну документацију.
Питање 5.

1. Kao dokaz o ispunjenosti tehničkih i poslovnih kapaciteta, naručilac zahteva da
ponuđači dostave overene fotokopije najmanje tri referentne liste overene od
strane isporučioca za isporuku istih ili srodnih usluga traženih ovom Konkursnom
dokumentacijom u vrednosti od 1.000.000,00 ( jedanmilion ) dinara.
Iz vašeg zahteva nije jasno da li zahtevate tri referentne liste u ukupnoj vrednosti
od 1.000.000,00 dinara ili tri referentne liste od po 1.000.000,00 dinara.
Napominjemo naručiocu da u skladu sa članom 76. i članom 77. Zakona o javnim
nabavkama, minimalni prihod koji se traži od ponuđača ne sme biti veći od
dvostruke procenjene vrednosti javne nabavke. Takođe uzevši u obzir vrednost
javne nabavke i prema dosadašnjoj praksi uobičajeno je da se dokazivanje
poslovnog kapaciteta ispunjava u kumulativnom iznosu, pri čemu nije bitan broj
referentnih naručilaca. U skladu sa navedenim molimo naručioca za pojašnjenje i
izmenu konkursne dokumentacije tako da se poslovni kapacitet može dokazati
dostavljanjem najmanje jedne referentne potvrde naručioca u vrednosti od
1.000.000,00 dinara.
Одговор:
У Конкурсној документацији, IV – Поглавље, под Б., тачка 2., подтачка 2.1.,
јасно је наведено да је потребно да понуђач „ у протекле три године има најмање три
потписана уговора са правним лицима о испорукама истих или сродних услуга која су
предмет ове набавке у вредности од 1.000.000,00 ( једанмилион ) динара – што значи
три уговора у претходне три године на износ од 1.000.000,00 (једанмилион ) динара.
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Питање 6.

Potrebno je da naručilac u skladu sa članom 79. stav 5. i stav 6. Zakona o javnim
nabavkama, gde se navodi da je naručilac dužan da navede u konkursnoj
dokumentaciji da ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na
internet stranicama nadležnih organa i da navede koji su to dokazi, kao i da naručilac
ne može odbiti kao neprihvatljivu, ponudu zato što ne sadrži dokaz određen ovim
zakonom ili konkursnom dokumentacijom, ako je ponuđač, naveo u ponudi internet
stranicu na kojoj su traženi podaci javno dostupni, umesto potvrde NBS o broju dana
nelikvidnosti, kao dokaz o ispunjavanju ovog uslova prihvati izjavu ponuđača kojom
se navodi internet stranica na kojoj je dostupan ovaj podatak, kako se ne bi prekršio
član 79. stav 5. i stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Одговор:
Наручилац је врло јасно, и то на стр. 2. Конкурсне документације, у уоквиреном
тексту, као и у IV – Поглављу, тач.2., под (а) навео да ће „Наручилац у поступку јавне
набавке признати понуђачу односно групи понуђача испуњеност обавезних и додатних
услова ако понуђач ДОСТАВИ ПОПУЊЕНУ,ПОТПИСАНУ И ОВЕРЕНУ ИЗЈАВУ
ПОНУЂАЧА о испуњавању услова из чл.75. и 76. Закона у поступку ове јавне набавке“.
Питање 7.

S obzirom da ste na strani 22. konkursne dokumentacije definisali da u cilju
izbegavanja matematičke greške u obračunu bodova nijedna ponuđena cena ne
sme biti 0 ( nula ), a u slučaju da ponuđač ponudi takvu cenu matematički će se
obračunato kao vrednost 0,01, molimo vas za pojašnjenje, da li se može ponuditi
cena od 0,00 dinara?
Одговор:
Може, с тим да ће се у рачунању она обрачунавати као да је понуђач
понудио цену од 0,01 -. што је и наведено у Конкурсној документацији.
Питање 8.

Na strani 21. konkursne dokumentacije, formule za obračun pondera za svih šest
kriterijuma, nisu ispravne. Naime, naručilac je naveo da se ponuđena cena deli sa
najnižom ponuđenom cenom, a ispravno je da se najniža ponuđena cena deli
ponuđenom cenom. Zbog pravilnog obračuna bodova (pondera) sugerišemo
korekciju formula.
Одговор:
Наручилац не прихвата сугестију и остаје при тексту из Конкурсне
документације.
Питање 9.
Na koliko decimala ponuđači iskazuju cene u svojim ponudama?
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Одговор:
На две децимале.
Питање 10:

Na koliko decimala se zaokružuju ponderi?
Одговор:
На две децимале.
Питање 11.

Da li je procenjena vrednost iz konkursne dokumentacije od 600.000,00 dinara
vrednost sa obračunatim PDV-om ili bez PDV-a?
Одговор:
Процењена вредност је 600.000,00 ( шестстотинахиљада ) динара, без ПДВ-а.
Питање 12.

Da li se dodatni uslovi finansijskog i poslovnog kapaciteta dokazuju dostavljanjem
izjave o ispunjavanju uslova iz člana 75. i 76. ZJN (strana 35. KD) ili na način
predviđen poglavljem IV konkursne dokumentacije (strana 14. KD
Одговор:
Да.( Прочитати одговор на питање бр.6)
Питање 13.
U okviru III poglavlja, na strani 8/40 konkursne dokumentacije, pod stavkom 1.11 je
navedeno „Могућност наплате коришћених услуга за рачун других“ pa bismo Vas
zamolili za pojašnjenje kome bi navedene usluge trebalo da se tarifiraju?
Одговор:
Наручилац ће у Изменама и допунама Конкурсне документације избрисати
ставку 1.11.
Питање 14.
Pod stavkom 1.15, III poglavlja, na strani 8/40 konkursne dokumentacije, je navedeno
„Могућност неограниченог интернет саобраћаја, минимум 6 MB/s, количина 2GB
месечно“ dok je na strani 21/40, u okviru V poglavlja, u Tabeli broj 2., pod rednim
brojem 5 navedeno „Цена интернета min. 6Mb/sec., кол. 500MB/mes Itn“. Kako ne
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bi doslo do zabune zamolili bismo Vas za odgovor koja kolicina internet saobraćaja
se potražuje i za koji broj korisnika?
Одговор:
Наручилац прихвата примедбу и у Изменама и допунама Конкурсне
документације биће обухваћена ова измена, односно биће захтевана количина од 2GB.
Питање 15.

Na strani 14/40 konkursne dokumentacije, u okviru IV poglavlja, pod stavkom 2.1 je
navedeno „Доказ о поседовању финансијских капацитета је: (а) Потврда издата
од НБС – Оделење за принудну наплату да рачун понуђача није био у блокади
дуже од 10 ( десет ) узастопних дана у последњих 12 ( дванаест ) месеци,
рачунато до дана објављивања Конкурсне документације.“ Da li će Naručilac
prihvatiti potvrdu Narodne banke zaključno sa 21.9.2017 kako ponuđač ne bi imao
dodatne troškove prilikom pripreme ponude?
Одговор:
Погледати одговор на Питање број 6.
Питање 16.
Na strani 14/40 konkursne dokumentacije, u okviru IV poglavlja, pod stavkom 2.2 je
kao dokaz o posedovanju odgovarajućih tehničkih i poslovnih kapaciteta navedena
„оверена фотокопија најмање три рефернтне листе оверене од стране
испоручиоца за испоруку истих или сродних услуга тражених овом Конкурсном
документацијом у вредности од 1.000.000,00 ( једанмилион ) динара“. U kojoj
formi i koja je sadržina reference, tačnije da li je prihvatljiv pečatiran i potpisan
memorandum ponuđača sa 3 navedena korisnika i vrednostima ugovora, obzirom da
bi se davanjem dodatnih karakteristika potencijalno ugrozila poverljivost informacija?
Одговор:
Погледати одговор на Питање број 5.
Питање 17.
U okviru V poglavlja, na strani 21/40 konkursne dokumentacije je u Tabeli broj 2. pod
stavkom 6 navedena „Цена разг.у међународном саобраћају MSn“ pa bismo Vas
zamolili za pojašnjenje da li se ova stavka odnosi na korišćenje usluga u romingu ili
se odnosi na saobraćaj koji pretplatnički broj sa teritorije Srbije napravi ka
međunarodnom saobraćaju, odnosno pozivi ka inostranstvu?
Одговор:
Односи се на оно како је и написано у Конкурсној документацији – односно на
саобраћај који претплатнички број направи ка међународном саобраћају.
КОМИСИЈА
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