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Јавна набавка број 29/2017 

 

 

ПРЕДМЕТ:Појашњење конкурсне документације  по јавној набавци број 29/2017 –  услуге 

мобилне телефоније 

I  - Дана 20.12.2017. године, достављен је путем електронске поште захтев за појашњењем 

конкурсне документације следеће садржине: 

Питање: 

„U vezi sa pripremom ponude za javnu nabavku usluga mobilne telefonije javna nabavka broj 29/2017, 

naručilac Narodno pozorište u Beogradu, molimo vas za pojašnjenja i odgovore na pitanja: 

  

1. Molimo vas za pojašnjenje tehničke specifikacije na strani 8 konkursne dokumentacije, u okviru 

koje navodite uslove koje ponuđači treba da obezbede, a koji se odnosi na Besplatan internet: 

  

„Besplatan internet 
Ponuđač je dužan da obezbedi 50 gb besplatnog interneta u nacionalnom saobraćaju ukupno na mesečnom 

nivou, pri maksimalnoj brzini prenosa podataka. 

*Napomena naručioca: ponuđač je dužan da obezbedi u ukupnoj masi 50 gb besplatnog interneta na 

mesečnom nivou u nacionalnom saobraćaju, pri maksimalnoj brzini prenosa podataka, a naručilac 

zadržava pravo da posebnom odlukom utvrdi koji pretplatnički brojevi i u kojoj količini mogu koristiti 

besplatan internet. Nakon potrošene količine internet saobraćaja po dozvoljenom pretplatničkom broju u 

tekućem mesecu, internet saobraćaj ostaje aktivan bez dodatne naplate, po brzini od minimum 64 Kbit/s. 

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Izjavu kojom garantuje da će obezbediti 50 gb besplatnog interneta 

u nacionalnom saobraćaju, ukupno na mesečnom nivou, pri maksimalnoj brzini prenosa podataka. 

Predmetna Izjava je sastavni deo konkursne dokumentacije. 

Ukoliko ponuđač ne ponudi naznačenu količinu besplatnog internet saobraćaja, njegova će ponuda biti 

odbijena kao neodgovarajuća. 

Cena interneta od 1 gb po punoj brzini prenosa podataka u nacionalnom saobraćaju na mesečnom nivou je 

element kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. 

*Napomena naručioca: naručilac će u skladu sa sopstvenim potrebama (ne računajući gore naznačenih 

50 gb besplatnog interneta na mesečnom nivou) nabavljati internet uslugu od 1 gb po pretplatničkom broju 

na mesečnom nivou (naručilac odlučuje koji pretplatnički brojevi). Nakon potrošene količine internet 

saobraćaja od 1 gb po pretplatničkom broju u tekućem mesecu, internet saobraćaj ostaje aktivan bez 

dodatne naplate, po brzini od minimum 64 Kbit/s. 

*Napomena naručioca: neutrošena količina interneta po bilo kom osnovu (besplatan internet ili kupljeni 

internet od 1gb po pretplatničkom broju na mesečnom nivou, ne prenosi se u naredni mesec.“ 

  

a. Molimo vas za pojašnjenje šta za naručioca predstavlja „Ukupna masa od 50 gb besplatnog 

interneta na mesečnom nivou“? Da li se zahtevana količina odnosi na sve brojeve u grupi ili na 

jedan pojedinačni broj? Ukoliko se odnosi na više brojeva, molimo vas za pojašnjenje na koji 



način će se vršiti raspodela zahtevane „mase“ i koji je maksimalni broj kartica koji će koristiti ovu 

opciju? 

b. Da li se dodatak od 1gb aktivira nakon istrošenih 50 gb besplatnog interneta? 

c. Iz kog razloga naručilac zahteva 50 gb besplatnog interneta? Da li je zahtevana količina realno 

potrebna ne samo za jedan broj već za sve brojeve u okviru vaše korisničke grupe? Smatramo da 

je vaš zahtev predimenzionisan i ne odgovara realnim potrebama vaše ustanove. 

d. Takođe naglašavamo da vaš zahtev nije tehnički jasan i precizan i tom smislu sugerišemo 

naručiocu da u skladu sa članom 70. „Opšta pravila tehničkih specifikacija ZJN“ isti opiše na 

način koji je objektivan i koji odgovara potrebama naručioca. 

  

U skladu sa članom 20. ZJN, molimo vas za potvrdu prijema mail-a.” 

 

Одговор: 

 

а) укупна маса од 50 gb бесплатног интернета на месечном нивоу значи да је понуђач  дужан  да за 

Народно позориште у Београду обезбеди сваког месеца 50 gb бесплатног интернета.  У конкурсној 

документацији је јасно назначено да ће наручилац својом одлуком одредити који бројеви и у којој 

количини имају право на бесплатан интернет (у збиру 50 gb), а у складу са сопственим потребама. 

То значи да ће наручилац ту одлуку уредно доставити оператеру (најповољнијем понуђачу – 

уговорној страни), који је дужан да по тој одлуци поступи (не ради се о свим бројевима из групе, 

већ о бројевима по избору наручиоца – колики ће бити број картица са овим правом, зависиће од 

потреба посла).   

б)  Додатак од  1gb  се не активира након утрошених 50 gb бесплатног интернета, већ се активира 

независно од  50 gb бесплатног интернета. Наручилац одређује који бројеви користе квоту 

бесплатног интернета, а поред тога,   одређује за које бројеве се купује по 1 gb интернета на 

месечном нивоу. У конкурсној документацији је назначено: „наручилац ће у складу са сопственим 

потребама (не рачунајући горе назначених 50  gb бесплатног интернета  на месечном нивоу) 

набављати интернет услугу од 1 gb по претплатничком броју на месечном нивоу (наручилац 

одлучује који претплатнички бројеви).“ 

ц) Захтевана количина од 50 gb бесплатног интернета је  у складу са тржишним условима и 

дужношћу наручиоца да „добије вредност за новац“. Тржишно је уобичајено да се добија  и 

одређена количина бесплатног интернета у склопу укупне услуге. Комисија је анализирала 

тренутне понуде на тржишту и дошла до података да се физичким лицима у склопу услуга 

оператера нуди и по100 gb бесплатног интернета на месечном нивоу, тако да је у поређењу са тим, 

количина од  50 gb бесплатног интернета на месечном нивоу за цело Народно позориште 

симболична, а са друге стране  је и недовољна.  Горе је назначено  да наручилац својом одлуком 

одређује ко и у којој количини конзумира бесплатан интернет, а све у складу са одговорном 

пословном политиком која није предмет овог поступка јавне набавке. Овај услов је исти за све 

оператере.  

д) Овом конкурсном документацијом су испоштовани све одредбе Закона о јавним набавкама, па и 

члан 70.  који налаже наручиоцима  да техничке спецификације опишу на начин који је објективан 

и који одговара потребама наручиоца.  Задата техничка спецификација је објективна, технички 

изводљива, а сачињена је у складу са реалним потребама наручиоца. 


