
                                          

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Влада АП Војводине 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
Комисија за јавну набавку 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 2100826 F: +381 21 2100831 
office.uprava@vojvodina.gov.rs 
www.uprava.vojvodina.gov.rs 

 БРОЈ: 404-114/2014 ДАТУМ: 19.05.2014. год 

 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.8 
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 16.05.2014. 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. 
   

У вези расписане јавне набавке услуга мобилне телефоније Отворени поступак 
ЈН ОП 14/2014, Теленор доо Београд, вас у својству потенцијалног Понуђача моли за 
следећа појашњења/додатне информације: 

 
У вези вашег одговора на постављено питања који гласи:  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. 
Како на основу овог одговора остаје потпуно недефинисано на које апарате се 
односи понуђени буџет и како се оставља велика могућност злоупотребе и 
одређивања цена апарата молим вас да се усвоји наш предлог којим би ову ставку 
додатно појаснили, све у циљу потпуне кларификације и спрчавање могућих 
злоупотреба недовљно дефинисног елемента: 

 
Молим вас да се уважи наш предлог и буџет додатно дефинише на следећи 

начин: минимално 2.080.000,00 без ПДВа буџета за куповину апарата по 
бенефицираним ценама од 1 дин по комаду у укупном збирном износу  пуних цена 
апарата по актуелном ценовнику пондуђача и по официјелним актуелним ценама које 
су јавно публиковане. Понуђачи су у обавези да у склопу конкурсне документације 
доставе и актуелне ценовнике апарата. У оквиру понуђеног буџета наручилац може 
поручивати све апарате из актуелне понуде оператера по актуелним ценама. Пуне  
цене апарата биће одузимане од износа понуђеног буџета док ће цене апарата које 
плаћа наручилац бити 1 дин. 
 
Одговор на питање бр.1.  
          У вези поднетог захтева за додатно појашњење указујемо да је у члану 7. став 
5. Модела уговора који је саставни део конкурсне документације одређено следеће: 
„Цена испоручених мобилних телефона који се урачунавају у буџет за бенефицирану 
набавку мобилних телефона, морају бити у складу са тржишним ценама из важећег 
ценовника, који је важећи на дан испоруке мобилних телефона.“ 



Из наведене одредбе Модела уговора произилази да ће приликом куповине мобилних 
телефона у оквиру буџета за бенефицирану набавку, од износа који понуђач понуди 
за куповину мобилних телефона по бенефицираним ценама (који не може бити мањи 
од 2.080.000,00 динара) бити одузимане цене мобилних телефона у складу са 
тржишним ценама из важећег ценовника понуђача, који је важећи на дан испоруке 
мобилних телефона, док ће цена коју Наручилац плаћа бити 1 динар.  
С обзиром на то да се модели које мобилни оператери нуде у оквиру својих 
ценовника мењају у складу са развојем тржишта и појавом нових модела мобилних 
телефона, Наручилац не захтева од понуђача да као саставни део своје понуде 
доставе и ценовник мобилних телефона, јер би тиме Наручиоцу био ограничен избор 
модела мобилних телефона које може да купи по бенефицираним ценама у току 
важења уговора.  
 
 

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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