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Предмет: додатне информације или појашњења бр.1 у вези са припремањем
понуде за јавну набавку услуге фиксне телефоније, Нови Сад – ЈН ОП 21/2014
Дана 09.10.2014. године примили смо e-mail којим заинтересовано лице тражи
додатну информацију у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуге фиксне
телефоније – ЈН ОП 21/2014, у оквиру којег је тражио појашњење:
У вези са јавном набавком за услуге фиксне телефоније ЈН ОП 21/2014 у
образцу структуре понуђених цена, стране 36762 и 53/62 навели сте да тражите цену
месечне претплате/накнаде по телефонском броју.
Као јединицу мере навели сте минут.
Како се цена претплате/накнаде не обрачунава по јединици мере „минут“ молим
вас за упутство како попунити ова поља.
Такође, на истим странама наводите да се тражи од Понуђача да унесу цену
месечне претплате/накнаде по телефонском броју, док у спецификацијама линија
наводите да имате и Фраме Релаy прикључке и попречне везе који нису телефонски
прикључци.
Молим вас за упутство како ово да се попуни.
Додатно, у самој спецификацији навели сте да имате аналогне прикључке, базне
ISDN прикључке, примарне ISDN прикључке. У питању су различите врсте прикључака
за које није могуће дати јединствену цену месечне претплате/накнаде.
Молим вас да размотрите измену конкурсне документације у складу са неведеним.
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12) Комисија за јавну набавку припремила је oбјашњење везано
за припремање понуде:
Комисија је прихватила примедбе и предлоге понуђача те у складу са тим
сачинила Измене конкурсне документације бр.2., која је објављена на порталу Јавних
набавки и интерне интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12) Наручилац доставља одговор у писаном облику занитересованом лицу и
истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs.
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