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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Предмет: Додатне информације/ појашњења у вези Конкурсне документације за
јавну набавку услуга мобилне телефоније ЈНОП 14/2014.
Дана 12.05.2014. године примили смо допис којим се тражe додатне
информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга
мобилне телефоније у оквиру којег је постављено следеће питање:
Питање бр.1:
Буџет за набавку телефона – У делу који дефинише Буџет за телефонске
апарате, сматрамо да је неопходно да саставни део Понуде, буде и Ценовник
мобилних телефона сваког од Понуђача, са означеним пуним продајним ценама за
моделе које Понуђач нуди Наручиоцу, тј са ценама важећим на дан отварања понуде,
како би Понуде биле мерљиве тј упоредиве, јер већи буџет не мора да значи
аутоматски и већи број телефона, или квалитетније мобилне телефоне у портфолију
Понуђача, а самим тим и на располагању Наручиоцу. Такође, сматрамо да Наручилац
треба да од сваког Понуђача затражи да достави детаљно појашњење на који начин
ће наручилац додељени буџет моћи да троши, тј. да користи у току трајања уговора.
Наиме, сваки мобилни оператор има своје засебне уговоре са произвођачима
мобилних телефона, па самим тим боље или лошије набавне цене од других. На
основу тога се крајњем кориснику приказују пуне цене телефона у којима је
продајне марже дефинише сам понуђач. У пракси се због тога често јављају
случајеви где један мобилни телефон има три различите понуђене пуне цене од
стране три понуђача-оператера, за један исти модел мобилног телефона. Због свега
наведеног могуће је да се наступи сценарио по коме понуђач осваја већи број
пондера од другог, а Наручиоцу нуди исти модел телефона (или чак модел старије
генерације са истом или вишом ценом) у истој количини као и понуђач који је у
понуди приказао мањи додељен буџет. Дакле, ови подаци су од великог значаја и за
стручну оцене комисије за доделу уговора, као и процену економски најисплативије
понуде. Како је статистика одступања често већа и од 30%, сугеришемо да се за исти
модел телефона у крајњој рачуници узме у обзир просечна цена сва три оператора.
Питање бр.2:
Указујемо Наручиоцу да је потенцијални Понудјач као оператор у обавези да
поштује и доследно примењује типске уговоре (GSM претплатнички уговор и Анекс
посебних услова) као и Опште услове пружања и коришћења услуга у јавној
мобилној комуникационој мрежи Теленор д.о.о. Београд, које прилaжемо уз овај
захтев.
На
наведено
нас
обавезују
одредбе
Закона
о
електронским
телекомуникацијама (између осталих чл. 8, 105, 106), па би изостављање ових

докумената представљало кршење поменутог закона што би водило прекршајној
одговорности.
Општи услови, као и сви побројани типски уговори дати су на верификацију РАТЕЛ-у,
и њихова примена је обавезујућа у складу са законом и додељеном лиценцом,
предлажемо да се омогући да исти (типска уговорна документа оператора као
понуђача) буду укључени тендерску документацију тј. Понуду понуђача, односно
примењиви у мери у којој нису у супротности са моделом уговора.
Одговор на питање бр.1.
Понуђачи нису дужни да у понуди доставе ценовник мобилних телефона, јер
то наручилац није захтевао конкурсном документацијом. Понуђач има право да у
понуди одреди износ буџета за куповину мобилних апарата, дат је минимум од
2.080.000,00 динара без ПДВ и на основу формуле се врши пондерисање.
Одговор на питање бр.2.
Наручилац је конкурсном документацијом за јавну набавку услуга мобилне
телефоније ЈНОП 14/2014 захтевао услове који су прописани Законом о јавним
набавкама и подзаконским актима који регулишу област јавних набавки, Законом о
електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр.44/2010 и 60/2013-одлука
УС) и подзаконксим актима који регулишу област електронских комуникација која је
предмет јавне набавке.
Одредбама члана 105. Закона о електронским комуникацијама су прописани
обавезни елементи уговора између оператера и корисника/претплатника, односно
обавезни елементи које треба да саджи уговор, али те одредбе ничим не указују на
обавезу оператера да примењује типски уговор.
Уговор суштински мора да саджи
све побројане елементе, али и друге
облигационо-правне елементе, као и друге елементе који нису обавезујући, а нису у
супротности са чланом 105. Закона о електронским комуникацијама, а понуђени
модел Уговора у конкурсној документацији садржи све напред наведено. На
предложени модел уговора наручиоца дато је и позитивно мишљење Јавног
правобраниоца Војводине под бројем:М.108/14 од 23.04.2014.године.
Одредбе Закон о електронским комуникацијама, важе подједнако за све
потенцијалне понуђаче, односно операторе који су дужни да примењују Опште
услове пружања и коришћења услуга у јавној мобилној комуникационој мрежи,
потенцијални понуђачи уколико су у складу са неведеним Законом, а нису у
супротности са конкурсном документацијом.
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама,
доставља се заинтересованом лицу и истовремено се објaвљује се на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs. LINK JAVNE
NABAVKE.
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