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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.6
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 29.05.2015. 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 odgovore na pitanja:
1. Ukazujemo Naručiocu da je potencijalni ponuĎač kao operator u obavezi da poštuje i
dosledno primenjuje tipske ugovore (GSM pretplatnički ugovor) kao i opšte uslove
pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Telenor doo
Beograd. Na navedeno nas obavezuju odredbe Zakona o elektronskim komunikacijama
(izmeĎu ostalih čl. 8, 105, 106) pa bi izostavljanje ovih dokumentata predstavljalo
kršenje pomenutog zakona što bi vodilo prekršajnoj odgovornosti. Opšti uslovi, kao i svi
pobrojani tipski ugovori dati su na verifikaciju RATEL-u, i njihova primena je obavezujuća
u skladu sa zakonom i dodeljenom licencom, predlažemo da se omogući da isti (tipska
ugovorna dokumenta operatora kao ponuĎača) budu uključeni u konkursnu
dokumentaciju tj. ponudu ponuĎača.
2. Ukazujemo Naručiocu da je članom 113 Zakona o elektronskim komunikacijama
propisano da operater ima rok od 15 dana da podosiocu prigovora odgovori na prigovor
na visinu računa ili kvalitet usluge. Iz navednih razloga predlažemo da izmenite čl. 3
model ugovora odnosno konkursnu dokumentaciju i iste uskladite sa Zakonom o
elektronskim komunikacijama, koji zakon je imperativni propis.
3.

Članom 4 st. 5 model ugovora propisali ste obavezu ponuĎača da u slučaju raskida
ugovora snosi troškove nastale zbog naknadne nabavke usluga od drugog ponuĎača.
Smatramo da je ovaj Vaš zahtev u suportnosti sa ZJN i ZOO tj. dobrim poslovnim
običajima. Naime konkursnom dokumentacijom od ponuĎača je traženo da daju sredstvo
obezbeĎenja za dobro izvršenje posla menica sa meničnim ovlašćenjem u iznosu od 10%
od vrednosti ugovora. Predmetno sredstvo obezbeĎenja upravo služi da bi se nadoknadila
sva šteta koja bi mogla da nastupi u slučaju jednostranog raskida ugovora, Iz navedenih
razloga predlažemo da iz model ugovora izbacite da Naručilac ima pravo pored realizacije
sredstva obezbeĎenja da traži i naknadu troškova nastalih zbog naknadne nabavke usluga
od drugog ponuĎača-Dobavljača, a posebno iz razloga što predmetni potencijalni troškovi
nisu bliže odreĎeni.

Одговор:
На предложени модел уговора Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине је
дало позитивно мишљење, те Наручилац остаје при моделу Уговора који је дат у
конкурсној документацији, ЈНОП 16/2015.

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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4. Љиља Бањац с.р.

