
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ 

Број: 10771/5-2   

25.12.2017.године 

Београд 

Француска 3 

Јавна набавка број 29/2017 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације и измена  конкурсне документације по 

јавној набавци број 29/2017 –  услуге мобилне телефоније 

I  - Дана 22.12.2017. године, достављен је путем електронске поште захтев за појашњењем 

конкурсне документације следеће садржине: 

“Poštovani, 
  
Obraćamo Vam se u svojstvu pozencijalnog ponuđača  za javnu nabavku  usluga  mobilne 
telefonije. 
  
1.           Molimo Vas za informaciju o procenjenoj vrednosti nabavke. 
  
2.           Konkursnom dokumentacijom u okviru tehničke specifikacije naručilac je predvideo 
sledeće: 
  
•          Цена успоставе везе по броју (ван корисничке мреже наручиоца) 

Понуђач је дужан да обезбеди бесплатну успоставу везе унутар корисничке мреже 

наручиоца. 
Цена успоставе везе по броју ван корисничке мреже наручиоца је елемент критеријума 
економски најповољније понуде. 

  
Ukazujemo naručiocu da je pomenuti zahtev u suprotnosti sa načinom ponderisanja obzirom da 
sa jedne strane naručilac tzražio besplatnu uspostavu veze, a u delu elemenata na osnovu kojih 
će se rangirati ponuđači predvideo mogućnost ponderisanja, odnosno iskazivanja određene 
cene po ovom kriterijumu. Predlažemo korekciju konkursne dokumentacije-  eliminisanje ovog 
zahteva iz tehničke specifikacije ili eliminisanje uspostave veze iz kriterijuma koji se ponderišu. U 
suprotnom, ponuđači će biti primorani da iskažu cenu 0,01 za uspostavu veze, iako taj kriterijum 
nosi 20 pondera. 
  
3. Konkursnom dokumentacijom u okviru tehničke specifikacije naručilac je predvideo sledeće: 
  

 Понуђач је дужан да обезбеди 50 gb бесплатног интернета у националном саобраћају 

укупно на месечном нивоу, при максималној брзини преноса података. 
Напомена наручиоца: понуђач је дужан да обезбеди у укупној маси 50 gb бесплатног 
интернета на месечном нивоу у националном саобраћају, при максималној брзини 
преноса података, а наручилац задржава право да посебном одлуком утврди који 
претплатнички бројеви и у којој количини могу користити бесплатан интернет. 



Након потрошене количине интернет саобраћаја по дозвољеном претплатничком 
броју у текућем месецу, интернет саобраћај остаје активан без додатне наплате, 
по брзини од минимум 64 Кbit/s. 

  
Molimo Vas za informaciju da o tome za koliko tačno pretplatničkih brojeva i na koje količine 
 internet saobraćaja se pomenuti zahtev odnosi? Naručilac bi mogao kasnije tokom 
implementacije ugovora da  za neke brojeve iskoristi internet dodatak od 50 MB, 100 MB, 
500 MB, 1GB.... Molimo Vas precizirate tačan broj pretplatničkih brojeva i precizne količine 
po svakom od pretplatničkihh brjeva za koje ukupni mesečni limit neće preći 50GB.“ 
 
Одговор: 

 

1. Наручилац, сходно члану 61. став 2. Закона о јавним набавкама, није дужан да 

објави процењену вредност јавне набавке. 

 

2. Наручилац прихвата сугестију понуђача и елиминише  цену успоставе везе по броју  

(ван корисничке мреже наручиоца) као елемент критеријума економски најповољније 

понуде. У том смислу, наручилац врши измену конкурсне документације и у складу 

са Законом објављује обавештење о продужењу рока за подношење понуда и 

измењену верзију конкурсне документације.   

 

3. На ово питање је одговорено у оквиру појашњења које је објављено  дана 

22.12.2017. године у складу са Законом. 
 

*Напомена наручиоца 

Понуђачи су дужни да сачине понуду у складу са Измењеном верзијом конкурсне 

документације од 25.12.2017. године. Уколико то не учине, њихова понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 
 


