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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.4 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 
 

Предмет: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за 

јавну набавку услуга мобилне телефоније,  ЈНОП 16/2015. 

  

Дана 27.05.2015. године путем e-maila Наручилац је примио допис од 

заинтересованог лица којим се тражe додатне информације/појашњења у вези 

Конкурсне документације за јавну набавку услуга мобилне телефоније у оквиру којег 

је постављено следеће питање: 

 

Питање: 

U konkursnoj dokumentaciji ЈN ОP 16/2015 na strani 22. I  23. navedena je metodologija 

ponderisanja. 

 

 
-економски најповољнија понуда.  

Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 

 

 

Цена саобраћаја у земљи за 680 SIM картица (C1)……………………60 пондера 

Интернет на VOICE картицама (IVK)......................................10 пондера 

Цена саобраћаја у земљи за 40 SIM картица (C2) ………………………5 пондера 

SMS поруке за иностранство (S)............................................3 пондера 

Буџет за куповину апарата (B).............................................15 пондера 

Интернет на DATA картицама (IDK).........................................5 пондера 

Претплата APN  

за Покрајинску владу  

и Скупштину АПВ(APN) .........................................................2 пондера 

             

 

                                                                 Укупно:            100 пондера 

 

 

Формула за обрачун укупног броја пондера (BP) гласи: 

 

BP = C1 + IVK + C2 + S + B + IDK + APN 

 

BP максимално = 100 пондера 

 

1.         Цена саобраћаја у земљи за 680 SIM картица, за износ претплате од 400 дин 

без ПДВ-а (C1) 

 

На основу овог критеријума Понуђач може стећи максимално 60 пондера. 

Укупна цена из понуде се оцењује по формули: 



 

C1 = CTelenor+CMTS+CVIP+Cfixne 

 

 

             CTelenor min 

CTelenor =------------ x 27 

             CTelenor pon 

 

CTelenor                - број пондера за цену саобраћаја ка Теленор мрежи, 

CTelenor min – најнижа понуђена цена 

CTelenor pon – цена понуђача 

 

 

          CMTS min 

CMTS =------------ x 22 

          CMTS pon 

 

CMTS                 - број пондера за цену саобраћаја ка MTS мрежи, 

CMTS min - најнижа понуђена цена  

CMTS pon - цена понуђача 

 

          CVIP min 

CVIP =------------ x 7 

          CVIP pon 

 

CVIP        - број пондера за цену саобраћаја ка VIP мрежи, 

CVIP min - најнижа понуђена цена 

CVIP pon - цена понуђача 

 

 

           Cfixne min 

Cfixne =------------ x 4 

           Cfixne pon 

 

Cfixne   - број пондера за цену саобраћаја ка фиксним телефонским  

                  линијама, 

Cfixne min - најнижа понуђена цена, 

Cfixne pon - цена понуђача 

 

 

2.       Интернет на VOICE картицама (IVK) 

 

На основу овог критеријума Понуђач може стећи максимално 10 пондера. 

Овим критеријумом ће се оцењивати количина података коју Наручилац може да 

преузме са интернета по цени од 0 дин. 

 

Број пондера за овај критеријум се одређује на следећи начин : 

 

•        Неограничен интернет саобраћаја по броју, за 0 дин  ............ 10 пондера  

•        1 GB интернет саобраћаја по броју за 0 дин   .........................   5 пондера  

•        Мање од 1 GB интернет саобраћаја по броју, за 0 дин ............   1 пондер  

         

3.       Цена саобраћаја у земљи за 40 SIM картица, за износ претплате од 100 дин 

без ПДВ-а (C2) 

 

На основу овог критеријума Понуђач може стећи максимално 5 пондера. 

40 SIM картица се односи на бројеве у оквиру пакета мобилне телефоније Скупштине 

АПВ и Покрајинске владе. 

 

Укупна цена из понуде се оцењује по формули: 

 



 

C2 = CTelenor+CMTS+CVIP+Cfixne 

 

 

            CTelenor min 

CTelenor =------------ x 2 

            CTelenor pon 

 

CTelenor                - број пондера за цену саобраћаја ка Теленор мрежи, 

CTelenor min – најнижа понуђена цена 

CTelenor pon – цена понуђача 

 

 

          CMTS min 

CMTS =------------ x 1 

          CMTS pon 

 

 

CMTS        - број пондера за цену саобраћаја ка MTS мрежи, 

CMTS min - најнижа понуђена цена 

CMTS pon - цена понуђача  

 

          CVIP min 

CVIP =------------ x 1 

          CVIP pon 

 

CVIP       - број пондера за цену саобраћаја ка VIP мрежи, 

CVIP min - најнижа понуђена цена 

CVIP pon - цена понуђача 

 

 

          Cfixne min 

Cfixne =------------ x 1 

          Cfixne pon 

 

Cfixne   - број пондера за цену саобраћаја ка фиксним телефонским   

                  линијама, 

Cfixne min  - најнижа понуђена цена 

Cfixne pon  - цена понуђача  

 
 
Dva kriterijuma koja nose najviše pondera nisu rasporedjena u skladu sa načelom prava konkurencije. 

 
Цена саобраћаја у земљи за 680 SIM картица (C1)………………………...…..60 пондера 

Цена саобраћаја у земљи за 40 SIM картица (C2) …………………………….. 5 пондера 

 
 
Ponderisanje Telenor mreže nosi …….…….…..27  

MTS………………………………………….….22 

VIP …………………………………….…………7 

Fiksna telefonija…………..……………..……….4 

 
Svaki operater ima najmanji trošak u okviru svoje mreže, samim tim dajete direktnu prednost Telenoru, 

na osnovu čega se može videti i pre tendera ko će odneti najveći broj pondera. 

Molim vas da razmotrite Član 10. Zakona o javnim nabavkama „ Načelo obezbeđivanja konkurencije“. 

Po pitanju kršenja člana 10. Postoji niz usvojenih žalbi od strane republičke komisije. 

Predlog je da predefinišete pondere u skladu sa načelom konkurencije i omogućite svima da učestvuju 

u ovoj javnoj nabavci. 



 
Одговор: 

Критeриjум EКOНOMСКИ НAJПОВОЉНИЈА ПOНУДA oднoси сe нa eкoнoмски 

нajисплaтивиjу пoнуду зa нaручиoцa.. 

 

Рукoвoдeћи сe искључивo принципoм eкoнoмски нaјповољније пoнудe, у циљу 

oптимизaциje трoшкoвa и  дoдaтнe уштeдe, нaручилaц je нa бaзи сaoбрaћaja у 

прeтхoднoм пeриoду и свojих будућих плaнoвa пoслoвних aктивнoсти урaдиo 

прojeкциjу кoличинa сaoбрaћaja зa нaрeдни пeриoд и истe прикaзao у конкурсној 

документацији. Oднoс минутaжa и структурe сaoбрaћaja пo oпeрaтeримa пoтпунo je у 

склaду сa прojeктoвaнoм пoтрoшњoм зa нoв угoвoрни пeриoд.  

 

Зa нaручиoцa je нajбитниje дa сe пo сaдaшњoj и плaнирaнoj кoличини сaoбрaћaja 

дoбиjу нajпoвoљниje цeнe кoje уз oстaлe eлeмeнтe дajу  нajпoвoљниjу пoнуду. 

 

Бeсплaтни рaзгoвoри у oквиру мрeжe нaручиoцa (VPN) нису били укључeни у 

прикaзaну структуру/минутaжу, jeр je тo сaoбрaћaj кojи би нaручилaц у склaду сa 

oбaвeзним услoвимa имao бeсплaтнo кoд билo кoд пoнуђaчa. 

 
 

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. 

 

 

                                                  

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/

