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Сектор за јавне набавке 
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28.04.2015.године 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена КД у вези поступка јавне набавке услуге 
мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од 11 месеци, ЈН бр. 404-22-205/15-8 

 
 

             Дана 25.04.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-2-7/15-6 од 
27.04.2015. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке услуге мобилне телефоније за 
потребе РФЗО за период од 11 месеци, ЈН бр. 404-22-205/15-8, сходно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).  
 
  Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача: 
 

1. Питање: „На страни 15 КД,  у оквиру тачке 16.1. – У оквиру дела напомена навели сте да ће 
понуђачу бити додељено 80 пондера уколико за све ставке наведе износе 0,00. Међутим, 
недостаје појашњење по којој методологији би се у таквом случају рачунале остале цене 
Понуђача који нису за све ставке понудили износе од 0,00 (може се тумачити и на начин да 
уколико неки од Понуђача понуде све по 0,00 а нпр. други Понуђач цену од 0,01, 
математичком формулом ПП=ЦПНx80/ЦП, би Понуђачу који је уписао цену од 0,01 било 
додељено 0 пондера). 
Молимо Вас да методологију допуните овим битним детаљним појашњењем и у исто време 
померите  рок за отварање понуда, како би ппнуђачима омогућили довољно времена, јер овај 
недостатак битно утиче на припрему коначне одлуке. 

  
Одговор: Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 15. конкурсне 
документације где се из напомене у оквиру тачке 16.1. брише текст: 
 
„Уколико понуђач,  за све ставке/позиције из обрасца 3.1. Образац понуде, наведе износ од 
0,00 дин том понуђачу биће додељен максималан број поена, односно 80 поена.“ 
 
и уместо тога додаје текст:  

 
„Понуђачи су у обавези да бар за једну цену из обрасца 3.1. Образац понуде (Ц1, Ц2, Ц3 или 
Ц4) , наведу цену која није нижа од 0,01 динар.“ 
 
Наручилац ће на Порталу јавних набавки и својој интернет страници објавити Обавештење о 
померању рока за подношење понуда, које вам достављамо и у прилогу. 
 
2. Питање: „На страни 15 КД,  у оквиру тачке 16.2. – да ли се у формулу за израчунавање 
убацује износ понуђеног буџета са ПДВ-ом или без ПДВ-а.“ 
 
Одговор: Наручилац у формулу за израчунавање у оквиру тачке 16.2. уноси износ 
опредељеног  буџета из обрасца 3.1. Образац понуде (дат на страни 22 КД) који су Понуђачи у 
обавези да попуне, где је наведено да се уписује износ опредељеног буџета без ПДВ-а. 
 
3. Питање: „На страни 4 КД, и у оквиру  дела 4. Техничка спецификација под тачком 2. сте 
навели да је износ минималне месечне потрошње 250.000,00, без навођења да ли износ са 
или без ПДВ-а. На страни 23 у оквиру Модела Уговора, члан 2. навели сте да је износ 
минималне месечне потрошње 270.000,00 без ПДВ-а. Молимо Вас да да наведете који је 
податак исправан и допуните информацијом да ли је тај износ са или без ПДВ-а.  
 
Одговор: Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 4, тачке 2, где уместо 
текста: 
„Минимална месечна потрошња износи 250.000,00 динара“  
 
сада стоји текст 



 
„Минимална месечна потрошња износи 250.000,00 динара без ПДВ-а“  
 
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 23, у обрасцу 10.Модел уговора и 
то члана 2. па уместо текста: 
 
„Цену услуге мобилне телефоније Корисник плаћа по јединичним ценама датим у Понуди 
Извршиоца бр.___, од____, у свему у складу са Техничком спецификацијом, с тим да 
минимална месечна обавеза Корисника износи 270.000,00 динара без ПДВ-а.“ 

 
Сада стоји текст: 
 
„Цену услуге мобилне телефоније Корисник плаћа по јединичним ценама датим у Понуди 
Извршиоца бр.___, од____, у свему у складу са Техничком спецификацијом, с тим да 
минимална месечна обавеза Корисника износи 250.000,00 динара без ПДВ-а.“ 
 
Наручилац ће на Порталу јавних набавки и својој интернет страници објавити Конкурсну 
документацију (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ), коју вам достављамо и у прилогу. 

 
 

Комисија за јавну набавку. 
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