Информационо-комуникациона установа
„Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС“
Булевар Краља Александра 90, Београд

тел. 011/7158-942, факс. 011/3370-288
Број: 404-3085/2017
Датум: 29.12.2017.године
Комисија за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности- Услуге
мобилне и фиксне телефоније - ЈНМВ бр. 01/17, образована решењем број 404-267/2017/03
од 14.11.2017. године, у року предвиђеном чланом 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), припремила је
дана 29.12.2017. године
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у јавне набавке мале вредности- Услуге мобилне и фиксне телефоније - ЈНМВ бр.
01/17
Дана 28.12.2017. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу електронским путем
са захтевом за појашњењем конкурсне документације следеће садржине:
„Poštovani,

U vezi sa pripremom ponude za javnu nabavku usluga mobilne i fiksne telefonije, za potrebe
AMRES, molimo vas za pojašnjenja i odgovore na pitanja:

1.Da li su ponuđači u obavezi da popune član 3. modela ugovora za partiju 1 i partiju 2 u trenutku
predaje ponuda ? Ukoliko su ponuđači obavezni, molimo vas za pojašnjenje koji iznos se upisuje?
2. Na strani 29. konkursne dokumentacije navodite da se pod ponuđenom cenom smatra cena
usluge obezbeđivanja (rezervacije) avionske karte i hotelskog smeštaja i cena usluge
aerodromskog transfera, pretpostavljamo da je u pitanju tehnička greška pa samim tim
sugerišemo izmenu u tom delu.
3. Da li se ukupna cena u Obrascu ponude odnosi na ukupnu mesečnu pretplatu( cena x količina)
ili ukupnu cenu za vreme trajanja okvirnog sporazuma odnosno ugovora? Pitanje se odnosi na
obrazac ponude za partiju 1 kao i za partiju 2.
4.Da li se u ponudi dostavlja cenovnik mobilnih telefonskih aparata i spisak ovlašćenih servisera?
5.Na koliko decimala će se zaokruživati ponderi za kriterijume 5. i 6. koji se ponderišu?
6.Na strani 44. i 56. u tabeli su navedena prva tri kriterijuma kod kojih je izostavljena reč „jednog“,
minuta, dok na stranama 18. i 19. stoji cena jednog minuta. Sugerišemo izmenu u tom delu.
7.Na strani 44. i 56 konkursne dokumentacije u tabeli navedeno je za četvrti element „Цена једног
минута разговора у саобраћају са мобилним телефонима у националним мрежама“, dok je
na strani 19. kod četvrtog kriterijuma u nazivu izostavljena reč „telefonima“. Molimo Naručioca da
uskladi nazive na pomenutim stranama.
8.Na strani 20 konkursne dokumentacije Naručilac je dao napomenu da se neće upoređivati
ukupna ponuđena cena iz obrasca ponude tačke 7.2.3 ponuđena cena koja predstavlja zbir tačaka
od 1 do 5. Pretpostavka da je u pitanju tehnička greška s obzirom da se radi o zbiru tačaka od 1
do 4. Sugerišemo izmenu u tom delu.
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9. U
okviru konkursne dokumentacije zahtevate da ponuđači
dostave cene roming
saobraćaja(cena prenosa 1MB podataka, cena 1 minuta razgovora u romingu za odlazne i dolazne
pozive, cena sms poruke). Imajući u vidu da je cena roming saobraćaja definisana po zonama da li
ste saglasni da Vam dostavimo cene u skladu sa tim?“
Имајући наведени захтев у виду, Комисија за јавну набавку добара, сходно члану 63.
Закона, даје следеће
ОДГОВОРE
1. Понуђачи нису у обавези да уписују уговорену вредност у члану 3. модела уговора.
Имајући у виду да се закључује оквирни споразум, на основу кога наручилац може
закључивати више уговора током периода трајања оквирног споразума, уговорена
вредност ће се уписивати приликом закључења сваког појединачног уговора.
2. Да, у питању је техничка грешка, те ће се иста исправити у измени конкурсне
документације коју ће наручилац објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
3. Укупна цена у обрасцу понуде за партију 1 и 2 се односи на нa укупну мeсeчну
прeтплaту( цeнa x кoличинa).
4. Понуђач је у обавези да у пoнуди дoстaви цeнoвник мoбилних тeлeфoнских aпaрaтa и
списaк oвлaшћeних сeрвисeрa.
5. Пондери за елементе критеријума под бројем 5 .Тип медијума којим је остварена
веза и 6. Редунданса медијума којим је остварена веза се не заокружују. Понуди се
може доделити или 0 или 15 пондера.
6. Комисија за јавну набавку ће извршити измену конкурсне документације тако што ће
на стрaни 44. и 56. Конкурсне документације у тачки 7.1.3 у тaбeли „Понуђена цена“ у
оквиру следећих назива услуга: „Цена минута разговора у месном саобраћају“, „Цена
минута разговора у међумесном саобраћају“ и „Цена минута разговора у саобраћају
са мобилним телефонима у националним мрежама“ испред речи „минута“ уписати
реч „jeднoг“.
7. Комисија за јавну набавку ће извршити измену конкурсне документације тако што ће
на стрaни 19. Конкурсне документације у тачки 4.1. Критеријум за оцену понуде,
прецизирати назив елемента критеријума под редним бројем 3., тако да након
измене гласи: „Цена једног минута разговора у саобраћају са мобилним телефонима
у националним мрежама“.
8. Да, у питању је техничка грешка, те ће се иста исправити у измени конкурсне
документације коју ће наручилац објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
9. Сагласни смо да се цeне рoминг сaoбрaћaja доставе за дeфинисaне зoне, с тим што
ће се као резервни елемент критеријума на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном
ценом у партији 2 узети у обзир цена роминг саобраћаја за зону Европске Уније. У
складу са тим извршиће се измена конкурсне документације коју ће наручилац
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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Ова појашњења Конкурсне документације за предметну јавну набавку чине саставни део
Конкурсне документације, и понуђачи су у обавези да своје понуде припремају и у складу са
овим појашњењима.
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