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Број: 1-02-4042-36/1 9-6
Датум : 29.1 1.2019.
Београд
ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке услуга — Услуге и
терминална опрема за потребе контроле телекомуникационик услуга и мрежа оператора — Телеком
сервиси, број 1-02-4042-36/19;

Скодно одредбама члана 63. Закона ојавним набавкама („Службени глаеник РС" број 124/12,
14/15 и 68/15), достављамо вам појашњење конкурсне документације у вези са постављеним
питањима од 28.1 1.2019 године:

ПИТА1-bЕ 1:
С обзиром да Закон о Пародној банци Србије члан 53. став 1. наводи даје „Повчанајединица
Републике Србије јесте динар, који се дели на 100 пара молимо Паручиоца за потврду да понуђачи
иеказују цене у својим понудама заокружене на две децимале.
ОДГОВОР 1:
Да, потребно је заокружити цене на две децимале.
ПИТАЊЕ 2:
С обзиром да је на страни 8/27 конкурсне документације наведено да је максималан број
пондера за други критеријум 20 пондера, а у табели која је дата на страни 9/27 конкурсне
документације дате су могуl-iноети добијања максимално 15 пондера. Молимо Паручиоца да наведе
које су карактеристике терминалне опреме које 1ie бити вредноване максималним бројем пондера. Да
ли је у питању техничка грешка? Уколико јесте, молимо Наручиоца да изврши корекцију.
ОДГОВОР 2:
Да, у питањује техничка грешка.
Конкурсна документација ћe бити измењена у овом делу.
ПИТА1fiЕ 3:
У табели на страни 9/27 конкурсне документације нису наведене карактеристике терминалне
опреме под редним бројем 2 али је дата следеl-iа напомена: „Уколико еу карактериетике терминалне
опреме слабије од наведених под бр. 1, понуђена опрема биће вреднована са 5 пондера". Молимо
Наручиоца да прецизира да ли карактеристике уноси Иаручилац или Понуђач и са колико пондера ћe
уколико карактеристике терминалне опреме буду „боље" од наведеник под редним бројем 1 бити
бодоване.
ОДГОВОР3:
Карактериетике терминалне опреме уноси понуђач.
Свака терминална опрема која испуњава минималне дефинисане карактеристике 6иfiie
пондерисана са максималним бројем пондера, а то значи и она која буде имала „боље" од наведеник
под бројем 1.
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Боље или слабије карактеристике 1-ie се одређивати према минимално дефинисаним
перформансама процесора u RAM меморије.
ПИТАЊЕ 4:
На страни 10/27 конкурсне документације наведено је следеliе:" Извлачење путем жреба
Наручилац ћe извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што 1ie називе понуђача који имају
исту најнижу понуђену цену без ПДВ исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје,
те fiie све те папире ставити у кутију одакле fiie извући папире". Претпоставка је да је направљена
текничка грешка и да би требало да стоји следеliе:" Извлачење путем жреба Наручилац 1ie извршити
јавно, у присуству понуђача и то тако што ћe називе понуђача који имају исти укупан број пондера и
исти број пондера за терминалну опрему исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и
боје, те ћe све те папире ставити у кутију одакле fiie извуfiiи папире".Сугеришемо Наручиоцу да
изврши исправку.
ОДГОВОР 4:
Конкурсна документација ћe бити измењена у овом делу.
ПИТАЊЕ 5:
Молимо Иаручиоца за потврду даје најнижа укупна цена која се пондерише 0,01 с обзиром на
тип формуле којаје дата за обрачун пондера и на немогућност дељења нулом.
ОДГОВОР 5:
Најнижа укупна цена која се пондерише је 0,01 динара без ПДВ.
Конкурсна документација fiie бити измењена у овом делу.
ПИТАЊЕ 6:
Да ли је за Иаручиоца прикватљиво да цене појединачних елемената које се налазе на страни
14/27 конкурсне документације а улазе у укупну понуђену цену буду нула динара?
ОДГОВОР 6:
Да прихватљиво је, али напомињемо да се цена наведних терминала не исказује посебно и она
је део цене постпејд пакета, сагласно Обрасцу структуре цена.

Ово појашњење конкурсне документације објавити у року од три дана од дана пријема
зактева, на Порталујавник набавки и на интернет страници наручиоца.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДЈIИК КОМИС~.,~
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Драгослав Михајловић
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