Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-маил: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/3 број:404-1-3/18-10
22.03.2018.године
ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне
набавке: Набавка услуге мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од 24 месеца, ЈН бр.
404-1-205/18-3
Дана 21.03.2018. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњење у вези
поступка јавне набавке: Набавка услуге мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од 24
месеца, ЈН бр. 404-1-205/18-3, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15, 68/15).
1. Питање: „Да ли су понуђачи у обавези да у оквиру својих понуда поред ценовника услуга
доставе и каталоге мобилних телефона?“
Одговор: Понуђачи нису у обавези да у оквиру својих понуда поред ценовника услуга доставе
и каталоге мобилних телефона.
2. Питање: „У оквиру конкурсне документације на страни 9/31 наводите „Рок важења понуде
обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.“ док је у
обрасцу понуде на страни 26/31 наведено „Рок важења понуде је __________дана од дана отварања
понуде. (минимум 90 дана)“. Сугеришемо наручиоцу да усклади минимални захтевани рок важења
понуде како би понуђачи могли, између осталог, да припреме и захтевано средство обезбеђења за
озбиљност понуде са роком важења не краћим од 30 дана од дана истека рока важења понуде.“
Одговор: Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 дана
од дана отварања понуда, као што је и наведено на страни 9/31, у тачки 11.1 конкурсне
документације.
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 26/31, у Обрасцу бр.4.1. Понуда
за јавну набавку са структуром цене и упутством како да се попуни, где уместо:
„Рок важења понуде је __________ дана од дана отварања понуде. (минимум 90 дана).“
сада стоји
„Рок важења понуде је __________ дана од дана отварања понуде. (минимум 60 дана).“
3. Питање: „Да ли је вредност ЈН исказана у плану набавки без или са ПДВ-ом?“
Одговор: Вредност јавних набавки у Плану набавки РФЗО исказана је без ПДВ-а.
Наручилац ће на Порталу јавних набавки и интернет страници објавити Конкурсну
Документацију ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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