Наручилац:
ЈКП „Водовод Мионица“Мионица, 14242 Мионица,Војводе Мишића 23
На основу чл.63.ст.2.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење јавне набавке одговара на захтев понуђача
за додатним појашњењима и информацијама:
ОДГОВОР У ВЕЗИ СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ЈНМВ 9/19-за јавну
набавку услуге – Мобилне телефоније.
Питања и захтеви за додатним појашњењима и информацијама потенцијалног
понуђача:
1. U elementima kriterijuma na strani 17/29 KD kao rezervni kriterijum navodite: „Ukoliko
dve ili više ponuda imaju istu ponuđenu cenu, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude
izvučen putem žreba. Naručilac će pismeno obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o
datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one
ponude koje imaju jednaku najnižu ponuđenu cenu“. S obzirom da je kriterijum za dodelu
ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda, pretpostavka je da je došlo do tehničke greške i da
bi trebalo da glasi: „Žrebom biti obuhvaćene samo one ponude koje imaju isti broj pondera“.
2. Na stranama 16, 21 i 22/29 KD naručilac je definisao napomene koje su vezana za cene a
glase: „Dozvolјeno je zaokruživanje cena datih u ponudi na 2 decimale, a najniža moguća
ponuđena cena je 0,01 dinar bez PDV-a.“, „Ukoliko ponuđač ponudi jediničnu cenu za neki od
kriterijuma (Cena minuta razgovora prema mreži operatera TELEKOM, TELENOR ili VIP,
cena minuta razgovora ka brojevima fiksne telefonije, cena SMS poruke) od 0,00 dinara
Naručilac će zbog rangiranja ponuda, takvu ponudu računati kao cenu od 0,01 dinara“ i
„Dozvolјeno je zaokruživanje cena datih u ponudi na 2 decimale, a najniža moguća ponuđena
cena je 0,01 dinar bez PDV-a!!!“. Sugerišemo naručiocu da usaglasi napomene vezane za cenu,
odnosno da se precizno izjasni da li ponuđači mogu da ponude cenu od 0,00 dinara pri čemu će
naručilac takvu ponudu računati kao 0,01 ili je najniža ponuđena cena 0,01 dinara.
3. Na strani 16/29 KD kao drugi kriterijum za dodelu ugovora naručilac navodi: „Cena
minuta razgovora ka drugim mobilnim mrežama“ dok u napomeni na strani 21/29 KD navodite
sledeće: „Cena minuta razgovora prema mreži operatera TELEKOM, TELENORA ili VIP“.
Sugerišemo naručiocu da uskladi nazive kriterijuma za dodelu ugovora.
4. U okviru tehničke specifikacije na strani 5/29 KD pod tačkom 8. navodite „Saobraćaj
(pozivi) u korisničkoj mreži Naručioca, tarifira se sa 0,00 din/min bez ograničenja“, dok pod
tačkom 6. navodite sledeće „Cena govornog saobraćaja unutar ili van korisničke grupe
Naručioca je minimalno 0,01 din/min“. Sugerišemo naručiocu da izvrši korekciju navedenog.
У складу са питањима, захтевима и сугестијама потецијалних понуђача, од
09.07.2019.год.наручилац:
1. благовремено одговарa, допуњује и мења конкурсну документацију ЈНМВ 9/19 –Услуге
мобилне телефоније, бр.735/19 од 02.07.2019.године!

2.Обавештавају се потецијални понуђачи, да се услед измена и допуна
конкурсне документације ВРШИ ПРОДУЖЕТАК РОКА за подношење и
отварање понуда!!!!

Рок за доставу понуда
Јавно отварање понуда

18.07.2019.године до 11.30
часова
18.07.2019.године у 12.00
часова

С поштовањем,

У Мионици, 10.07.2019.год.
Бр.774/19

За Комисију за јавне набаке
____________________________
Зоран Ђурић,дипл.правник с.р.

