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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

конкурсне документације за јавну набавку услуге – 

услуге фиксне телефоније 

  ЈНОП 17/2020 
 

  

Наручилац је путем e-maila дана 18.06.2020. године примио захтев којим се тражe 

додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку 

услуге – услуге фиксне телефоније у оквиру којег су постављена следећа питања, а 

на које је комисија за јавну набавку сачинила следеће одговоре: 

Питање бр. 1: 

„На страни 16. конкурсне документације под тачком 2 наведено је следеће: “елементи 

критеријума, односно начин, на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом“. С обзиром да 

се ради о критеријуму економски најповољније понуде, претпоставка је да би уместо 

наведеног требало да стоји:“ елементи критеријума, односно начин, на основу којих 

ће Наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда 

са истим укупним бројем пондера“. Сугеришемо Наручиоцу да изврши корекцију.“ 

Одговор: 

Текст на који је заинтересовано лице указало у свом питању је поднаслов подтачке у 

оквиру конкурсне документације. У делу у коме се наводе и описују елементи 

критеријума на основу којега ће Наручилац извршити доделу уговора јасно је 

назначено да се елементи критеријума на основу којега ће Наручилац извршити 

доделу уговора односе на ситуацију када постоје две или више понуда са истим 

бројем пондера. Како би отклонио потенцијалне недоумице, Наручилац ће извршити 

измену конкурсне документације у том делу.  

 

Питање бр.2: 

„С обзиром да је „цена месечне претплате по телефонском броју“ први резервни 

критеријум, а у документацији не постоји место где се уписује ова цена као укупан 

збир три цене прикључка које су обухваћене овом ценом, сугеришемо Наручиоцу 

допуну конкурсне  документације.“ 

Одговор: 

У ситуацији да је потребно да  се примени резервни елемент критеријума „цена 

месечне претплате по телефонском броју“ Комисија за јавну набавку ће вршењем 

рачунске операције сабирање сабрати понуђене јединичне цене без ПДВ за следеће 

ставке: 

 Цена месечне претплате за примарни ISDN прикључак 

 Цена месечне претплате за базни ISDN прикључак 

 Цена месечне претплате за аналогни телефонски прикључак. 

На тај начин ће бити утврђено која цена се разматра приликом примене резервног 

елемента критеријума „цена месечне претплате по телефонском броју“. 



Наручилац ће сачинити измене и допуне Конкурсне документације у смислу 

прецизирања начина на који ће се примењивати резервни елемент критеријума „цена 

месечне претплате по телефонском броју“, али изменама и допунама Конкурсне 

документације неће бити одређен посебан одељак, тј место на коме ће понуђачи 

уписивати збир јединичних цена без ПДВ месечних претплата, јер је исто сувишно. 

  

Питање бр.3: 

„Молимо Наручиоца за потврду да је цена од 0,01 динара најнижа цена која се може 

понудити код обрачуна пондера код три подкритеријума првог критеријума, код другог 

и трећег критеријума с обзиром на тип формуле која је дата за обрачун пондера и 

немогућности дељења нулом.“ 

Одговор: 

Да, најнижа цена која се може понудити за елементе критеријума „Цена месечне 

претплате по телефонском броју“, „Цена минута разговора у националном саобраћају 

(Реп. Србија)“ и „Цена минута разговора ка мобилним мрежама у Реп. Србији“, као и за 

све подкритеријуме који чине ове елементе критеријума је 0,01 динара без ПДВ.  

Наручилац ће сачинити допуне Конкурсне документације којима ће то јасно 

назначити. 

 

Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Наташа Нађ, члан            

Анела Амиџић, члан         

Зоран Шпановић, члан     
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