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Одговор 3 на захтев за: додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”
број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 3 на захтев за додатним
информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном
поступку јавне набавке – Услуга мобилне телефоније О-1/2017.
Питање 1: Сугеришемо Наручиоцу да избрише „вредности уговора“ у тачки 11.1
конкурсне документације (стр. 19/52), односно да наведе „вредности понуде“ при
издавању банкарске гаранције за озбиљност понуде (износ од 2% од вредности понуде
(без ПДВ-а)) с обзиром да према члану 13. став 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова наручилац не може захтевати издавање средства финансијског
обезбеђења за добро извршење посла, у износу већем од 10% од вредности уговора (без
ПДВ-а)?
Одговор 1: Према члану 13. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС” број 86/15) средство обезбеђења за озбиљност понуде,
односно за добро извршење уговорене обавезе, наручилац може да тражи у износу не
већем од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, односно уговора, осим у случају за
авансно плаћање.
На основу напред наведеног наручилац остаје при захтеву који је дефинисан у
конкурсној документацији.
Питање 2: Како до данас кроз посебни поступак тј кроз захтев за достављање
информација од јавног значаја, још увек нисмо добили релеванте податке о потрошњи
вашег правног лица за услуге Роаминг и Међународног саобраћаја, као потенцијални
Понуђач нисмо у могућности да припремамо одговарајућу односно финансијски
најповољнију понуду према достављеним пондерима.
Како би поступак пре подношења понуда гарантовао једнакост понуђача, молимо вас
да продужите рок за припрему понуда, тј да померите рок за достављање понуда за
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минимум 7 дана, односно 7 дана од пријема информација које смо тражили кроз захтев
за достављање информација од јавног значаја.
Одговор 2: Наручилац је дана 24.2.2017. године доставио тражене податке захтеване
кроз посебни поступак, односно кроз захтев за достављање информација од јавног
значаја подносиоцу захтева. Подносилац захтева за достављање информација од јавног
значаја потврдио је пријем захтеваних података дана 24.3.2017. године печатом и
потписом. Достава и отварање понуда одвиће се у термину одређеним у Позиву за
доставу понуда.
Питање 3: Молимо вас за измену везану за средство финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде, тј где би се за озбиљност понуде уместо банкарске гаранције
достављала МЕНИЦА у висини од 2% од вредности уговора тј процењење вредности
предметне јавне набавке.
Одговор 3: Наручилац остаје при захтеву који је дефинисан конкурсном
документацијом.
Питање 4: Молимо вас за измену дела Рок за реализацију услуге: ________________
дана од дана закључења уговора.( уписати број дана), на страни 39, јер овај овај рок
зависи од услова који су дефинисани Правилником о преносивости броја, па самим тим
у случају промене постојећег мобилног оператора, директно зависи од оператора који
вам тренутно пружа услугу. Сугеришемо да овај рок не буде стриктно дефинисан за
оператора на којег би се услуга пребацивала.
Одговор 4: Наручилац остаје при захтеву који је дефинисан конкурсном
документацијом.

Одговори на питања постављају се на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца www.mtt.gov.rs .
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