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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.5 

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 28.05.2015. 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 vezi sa pripremom ponude za javnu nabavku usluga mobilne telefonije u otvorenom 
postupku, JN OP 16/2015, molimo vas za pojašnjenja i odgovore na pitanja: 
 

1. U Konkursnoj dokumentaciji na stranama 22 - 26 navodite elemente kriterijuma na 
osnovu kojih se dodeljuje ugovor. Međutim, na ovom mestu nije navedeno: 

- kako ćete zaokruživati (na koju decimalu) formulom dobijeni broj pondera, i 
- da najniža cena, zbog primene formule, ne može biti 0,00 dinara. 

Predlažemo da u ovom smislu izmenite konkursnu dokumentaciju. 
 

2. U Konkursnoj dokumentaciji na strani 26 navodite kao rezervni kriterijum, a pre 
eventualnog žreba, budžet za nabavku mobilnih telefona. Kako je ovo nabavka usluga 
a ne dobara, predlažemo da, umesto budžeta, za rezervni kriterijum izaberete neki ili 
neke od već navedenih elemenata kriterijuma koji se odnose na usluge mobilne 
telefonije. 

 

Одговор на питање бр.1. 

У конкурсној документацији на страни 32/57 је одговорено на постављено 

питање:  

Најнижа могућа понуђена цена је 0.01 дин због применљивости формуле 

 

Број пондера у формулама ће се заокруживати на две децимале као што је и 

најнижа могућа понуђена цена 

Одговор на питање бр.2. 

Наручилац задржава право избора елемента критеријума у случају истоветних 

понуда. 

 

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/

