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ПРЕДМЕТ:  Одговор на захтев за изменом и појашњењем конкурсне документације, ЈНМВ 07/20-

Услуге мобилне телефоније 
 
 

Наручилац је дана 17.03.2020. године, путем електронске поште примио захтев за 
додатним појашњењем везан за конкурсну документацију за јавну набавку – Улуге мобилне 
телефоније, број ЈНМВ 07/20, које гласи: 

 
“Poštovani, 

U vezi sa pripremom ponude za Naručioca Dom zdravlja Pančevo, usluge mobilne telefonije, br.JNMV 07/20,molimo vas 
za pojašnjenje i odgovore na pitanja 
  

1. S obzirom da je rezervni kriterijum rok važenja ponude, molimo vas za pojašnjenje koji je maksimalni rok 
važenja ponude koji ponuđači mogu iskazati u ponudama ? Napominjemo da je Naručilac dužan da pravilno 
izradi konkursnu dokumentaciju tako da pre svega jasno opiše i vrednuje sve elemente kriterijuma za izbor 
najpovoljnije ponude kako bi se omogućila naknadna objektivna provera ocenjivanja ponuda, kao i da isti 
budu u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, te da vodi računa da konkursna dokumentacija u svemu 
bude u skladu sa odredbama ZJN  u tom smislu potrebno je da naručilac utvrdi maksimalni rok važenja 
ponude. 

2. Molimo naručioca za pojašnjenje da li se Ponuđeni budžet za nabavku novih mobilnih telefona po 
benificiranim cenama na stranama 14 i 16 konkursne dokumentacije upisuje sa ili bez PDV-a? 

3. U okviru konkursne dokumentacije na strani 9/30 Naručilac je kod žreba definisao sledeće:“ Žrebom će biti 
obuhvaćene samo one ponude koje imaju jednaku najnižu ponuđenu cenu“. Prvi rezervni kriterijum koji je 
naveden je duži rok važenja ponude, tako da bi formulacija kod rezervnog kriterijuma žreba trebalo da 
glasi:“Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje imaju jednaki broj pondera i isti rok važenja 
ponude“. Sugerišemo Naručiocu korekciju navedenog. 

4. Molimo naručioca za pojašnjenje da li se u okviru obrasca ponude i strukture cene, pod rednim brojem 6 . 
„Ponuđena cena pretplate internet saobraćaja za minimum 5 GB interneta po punoj brzini (za sve 

brojeve)“   upisuje cena mesečne pretplate po jednom pretplatničkom broju ili ukupno za svih 300 pretplatničkih 
brojeva s obzirom da je u pitanju okviran broj od 300 neposrednih korisnika? 

  
U skladu sa članom 20. ZJN, molimo Vas za potvrdu prijema mail-a.” 
 

 
 
        
Наручилац, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор: 
 

-Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације. 
 

 
 
 

Комисија за спровођење јавнe набавкe 
мале вредност ЈНМВ 07/20 

 


