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Број: 10202/5   

23.12.2016.године 

Београд 

Француска 3 

Јавна набавка број 14/2016 

 

 

ПРЕДМЕТ:Појашњење конкурсне документације и измена конкурсне документације по 

јавној набавци број 14/2016 –  услуге мобилне телефоније 

I  - Дана 20.12.2016. године, достављен је путем електронске поште захтев за појашњењем 

конкурсне документације следеће садржине: 

„Поштовани, у вези са припремом понуде за јавну набавку услуге мобилне телефоније за потребе 

наручиоца „Народно позориште у Београду“ бр.јн. 14/2016, молимо вас за појашњења и одговоре 

на питања:“ 

Питање: 

“1. У складу са чланом  16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја  (Сл. 

Гласник  РС br. 120/2004,54/2007, 104/2009 i 36/2010) молимо Вас да доставите комплетне рачуне 

за претходна 3 (три) месеца за услуге мобилне телефоније које тренутно користите.“  

Одговор: 

Постављено питање представља захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

Постављено питање нема својство захтева у смислу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним 

набавкама. Комисија за јавну набавку нема овлашћење за давање информација од јавног значаја. 

Народно позориште у Београду је ово постављено питање квалификовало као поднети захтев за 

информацијама од јавног значаја, дало му заводни број и даље поступа по Закону о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја. 

Питање: 

„2. На колико децимала се заокружују бодови?“ 

Одговор: 

Бодови се заокружују на две децимале. 

У Одељку „V – Критеријум за доделу уговора“,  страна 18 од 47, назначено је: „Најнижа понуђена 

цена за поједини бодовни елемент не може бити мања од 0,01 динар, заокружено на две децимале 

(у циљу избегавања математичке операције дељења са нулом).“ Смисао ове формулације дате у 

конкурсној документацији  јесте  да се бодови заокружују на две децимале. 



Питање: 

„3. Да ли формулација на стр. 18 која гласи: Најнижа понуђена цена за поједини бодовни елемент 

не може бити мања од  0,01 динар, заокружено на две децимале (у циљу избегавања математичке 

операције дељења са нулом).“, значи да се цене заокружују на две децимале? Уколико то није 

случај, молимо одговор на питање на колико децимала се заокружују цене?“  

Одговор: 

Цене се заокружују на две децимале. 

У Одељку „V – Критеријум за доделу уговора“,  страна 18 од 47, назначено је: „Најнижа понуђена 

цена за поједини бодовни елемент не може бити мања од 0,01 динар, заокружено на две децимале 

(у циљу избегавања математичке операције дељења са нулом).“ Смисао ове формулације дате у 

конкурсној документацији јесте да се цена нуди заокружена на две децимале. 

Питање: 

„4. Нису јасне формулације из КД на странама  7 i 8, везане за буџет за телефоне. У једној 

реченици Наручилац наводи: „Најповољнији понуђач је дужан да обезбеди буџет за набавку 

мобилних телефона у износу од 1,00 динар са урачунатим ПДВ по телефону“, а у другој наводи: 

„Понуђач је дужан да у понуди достави Изјаву којом гарантује да ће обезбедити буџет за бесплатне 

мобилне телефоне у износу од 3.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ.“ – молимо Вас за 

појашњење.“  

Одговор: 

У Одељку III „Спецификација предмета јавне набавке“, страна 7 од 47, назначено је: 

„Најповољнији понуђач  је дужан да обезбеди буџет за набавку мобилних телефона у износу од 

1,00 динар са урачунатим ПДВ по телефону, са листе мобилних уређаја у продајној мрежи у 

укупном износу од 3.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ по избору наручиоца.“ На страни 8 од 

47, назначено је: “Понуђач је дужан да у понуди достави Изјаву којом гарантује да ће обезбедити 

буџет за бесплатне мобилне телефоне у износу од 3.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ.“ У 

моделу уговора, као саставном делу конкурсне документације, у члану 3., назначено је: „Давалац 

услуге је дужан да обезбеди буџет за набавку мобилних телефона у износу од 1,00 динар са 

урачунатим ПДВ по телефону са листе мобилних уређаја у продајној мрежи, у укупном износу од 

3.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ по избору Наручиоца.“ 

Смисао горе наведеног јесте да ће наручилац користити износ буџета (3.000.000 динара) 

тако што се износ буџета умањује за износ цене испорученог телефона по званичном ценовнику, а 

обрачунава се и фактурише по цени од 1,00 динар са ПДВ по телефону. 

 Комисија је, поступајући у складу са чланом 61. став 1. Закона о јавним набавкама,  

заузела став да горе наведена појашњења захтевају прецизирање садржаја Изјаве (Образац 8) у 

ставу 1 које по својству представља измену конкурсне документације. Комисија је у истом циљу 

извршила корекцију члана 3. Модела уговора, што такође представља измену конкурсне 



документације. Комисија је извршила исправку ПИБ и матичног броја јер су нехотице унети 

погрешни бројеви, што такође третира као измену конкурсне документације. 

С обзиром да је наручилац изменио конкурсну документацију у року мањем од 8 дана пре 

истека рока за подношење понуда, наручилац продужава рок за подношење понуда. Нови рок за 

подношење понуда по овој јавној набавци је 28.12.2016. године до 10:00 часова.   

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда се објављује у складу са Законом. 

Конкурсна документација са назнаком „измењена верзија“ се објављује у складу са 

Законом. Понуђачи су дужни да припреме понуду у складу са овом верзијом. Уколико не припреме 

понуду у складу са овом верзијом, њихова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

 

 

 


