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Број: 01-02-16/2020-9 

Датум: 14.10.2020. година 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ 

 
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01-02-16/2020. 

ПРЕДМЕТ: 

Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке услуга -  Услуга 

мобилне телефоније за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, редни број набавке 01-02-16/2020.  

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке услуга - Услуга мобилне телефоније за потребе ЈКП 

„Други октобар“, Вршац, редни број набавке 01-02-16/2020. обратило се дана 12.10.2020. Наручиоцу са 

захтевом број 01-02-16/2020-8 путем електронске поште, за појашњењем у вези са припремањем понуде.  

 

Питања заинтересованог лица: 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 1 

Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, на страни 28/32 КД, Наручилац наводи да 

понуђачи у понуди достављају финансијску гаранцију за озбиљност понуде у виду менице која се издаје 

на износ од 10% од вредности понуђеног износа за буџет за куповину телефонских апарата (без ПДВ-а). 

Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова, који је донела Управа за јавне набавке на основу члана 61. став 12. и 

члана 77. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12),  је јасно и прецизно 

назначено да средство обезбеђења за озбиљност понуде наручилац може да тражи у износу не већем од 

10% од вредности понуде без ПДВ-а. С тим у вези, скрећемо пажњу  наручиоцу да измени износ на 

меничном овлашћењу, тако да се издаје на износ 10% од вредности понуде без ПДВ-а а не на износ од 

10% од вредности понуђеног износа за буџет за куповину телефонских апарата (без ПДВ-а). 

 

Одговор Наручиоца: 

Наручилац је конкурсном документацијом предвидео да финансијско средство обезбеђења за озбиљност 

понуде буде меница која се издаје на износ 10% од вредности понуђеног износа за буџет за куповину 

телефонских апарата без (ПДВ-а). Будући да Наручилац као критеријум за доделу уговора предвидео 

економски најповољнију понуду, а износ за буџет за куповину телефонских апарата као један од делова 

понуде који ће пондерисати са највећим бројем поена, Наручилац остаје при захтевима из конкурсне 

документације. 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 2 

У опису услуга на страни 4/32 КД, наводи се да Наручилац задржава право да повећа број 

претплатничких бројева у оквиру корисничке групе са наставком постојећег низа (060 843 5370…). С 

обзиром да наведени низ може да настави једино тренутни пружалац услуге, сматрамо да овим захтевом 

дискриминишете остале понуђаче, чиме кршите основна начела Закона о јавним набавкама, а пре свега 

члан члан 12. ЗЈН „Начело једнакости конкуренције“ којим је утврђено да је „Наручилац дужан да у 

свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.“  
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Одговор Наручиоца: 

Постојећи низ односи се на низ бројева (8435370) док префикс свакако додељује оператер који добије 

уговор о јавној набавци. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

 

 

Додатно појашњење биће објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 

14.10.2020. године. 

 

Наручилац овим путем истиче да предметно додатно појашњење не представља измену Конкурсне 

документације. 

Рок за подношење понуда остаје непромењен 16.10.2020. до 12:00 часова сходно члану 63. став 5. 

ЗЈН. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

          

 


