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Предмет: Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у 

поступку јавне набавке 2019/36 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 

14/15 и 68/15), Наручилац објављује одговорe на постављeнa питањa у отвореном 

поступку јавне набавке услуга: Услуга фиксне телефоније, интернета и преноса 

података, ЈН 2018/36 
 

Питање 1: Наручилац је на страни 18 Конкурсне документациј код жреба дефинисао да 

ће жребом бити обухваћене само понуде које имају исту најнижу понуђену цену. С 

обзиром на то да је критеријум за доделу уговора економски најповољнија понуда и да 

су наведена два резервна критеријума пре жреба , претпоставлјамо да би напомена 

код жреба требало да гласи: „Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 

исти укупан број пондера, исту цену месечне претплате по L2VPN локацији и исту цену 

минута позива ка мобилним бројевима“. Сугеришемо Наручиоцу да изврши корекцију 

у дефинисању трећег резервног критеријума. 

Одговор 1: прихвата се сугестија потенцијалног понуђача и наручилац ће изменити 

конкурсну документацију која се јавно објављује. 

 

Питање 2: На 39. страни Конкурсне документације, у члану 13. Модела уговора, наводи 

се рок важења менице за добро извршење посла 30 дана од дана истека рока за 

коначно извршење посла, док се на 45. Страни конкурсне документације као рок 

важења наведене менице наводи 60 дана од дана истека рока за коначно извршење 

посла. Сугеришемо Наручиоцу да усклади рок важења менице за добро извршење 

посла у оквиру конкурсне документације. 

Одговор 2: прихвата се сугестија потенцијалног понуђача , тако што се прихвата рок од 

30 дана од дана истека рока за коначно извршење посла, и врши се исправка  на 45. 

Страни конкурсне документације - рок важења наведене менице   

 

Питање 3: На стр. 15 Конкурсне документације, као један од доказа за испуњење 

услова за технички капацитет, Наручилац захтева фотокопију пописне листе на дан 

31.12.2018. године, којом се доказује да понуђач поседује возила или Уговор о закупу, 

Уговор о лизингу за та возила. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се, као доказ за 

наведени захтев, достави копија и очитана саобраћајна дозвола? 

Одговор 3: прихвата се сугестија потенцијалног понуђача и наручилац ће изменити 

конкурсну документацију која се јавно објављује. 

 

 

 

Одговори на постављена питања су саставни део конкурсне документације и 

обавезни су за све понуђаче. 


