Број: 1-02-4042-2/14-14
Датум: 09.04.2014.
Београд
„Telenor“ д.о.о.
11070 Нови Београд
ул. Омладинских бригада бр. 90
ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке услуге – закуп оптичких влакана, за
период од три године, број 1-02-4042-2/14;
Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12), достављамо вам објашњење у вези са следећим постављеним питањем:
1) На странама 5, 6 и 7, тендерске документације, навели сте да је понуђач у обавези да
услугу пружи почев од 1.6.2014. године. Са друге стране сте у оквиру модела уговора, Члан
10. Рок и место пружања услуге, навели да пружање услуге почиње даном закључења
уговора.
Ако узмемо у обзир све законске рокове:
·
·
·

рок за доношење одлуке 25 дана од дана отварања понуде
рок за подношење захтева за заштиту права од 10 дана
рок од 8 дана за потписивање уговора

односно ако се ови рокови у потпуности искористе, долазимо у теоретску ситуациију
да је последњи дан за потписивање уговора 27.5.2014. што оставља понуђачу свега 5 дана (3
радна) за имплементацију услуге.
Због комплексности реализације оваквог решења, молимо вас за информацију да ли је
вама прихватљиво да се пружање услуге обезбеди у року од месец дана од дана потписивања
уговора (без обзира на датум потписивања). У супротном се понуђач који је пристуран на
овој локацији, ставља у повлашћену позицију и самим тим има велику предност за
реализацију сервиса.
Молимо вас за хитан одговор.
 Обавеза Пружаоца услуга је, између осталог, да обезбеди да интернет веза буде
расположива 24 сата дневно/7 дана у недељи. Наручиоцу је неопходна непрекидност у раду
интернета како не би дошло до нарушавања рада појединих система (нпр. Систем централне
базе пренетих бројева) чије постојање и функционалност обезбеђује Републичка агенција за
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електронске комуникације. С тим у вези, Наручилац је као почетак пружања услуге протока
интернета путем оптичких каблова, чији ће закуп обезбедити Пружалац услуга, одредио
01.06.2014. године. Наравно, да би се ова услуга спровела у дело (имплементирала),
потребно је извршити одређене припремне (претходне) радње. Те припремне радње су део
свих оних радњи које су у Спецификацији и Моделу уговора одређене као обавезе Пружаоца
и Корисника и део су уговорених обавеза. Ово у пракси значи да део обавеза отпочиње са
даном потписивања уговора а главна обавеза (пуштање у рад интернета) отпочиње са
01.06.2014. године.
У овом тренутку је немогуће одредити тачан дан закључења уговора, јер то зависи од
много фактора (нпр. дан пријема Одлуке не мора бити исти за све понуђаче). Могуће је да се
уговор закључи и пре датума који сте ви навели али и после њега, тако да постоји могућност
да отпочињање пружања услуге буде месец дана након потписивања уговора. У сваком
случају, уговор ће остати на снази 3 године рачунајући од момента on-line пријема услуга а
то је 01.06.2014. године.
Овај одговор доставити свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију
и објавити на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР
др Милан Јанковић
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