РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Бр. 21/19-04/3
Дана 15.01.2019.године.
На основу Члана 30. и Члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/2012, 14/15 i 68/15),
ЈНМВ 03/19 одговори на питања/појашњење
( услуга мобилне телефоније)
Потенцијални понуђач је дана 15.01.2019.године путем електронске поште
доставио захтев за појашњењем конкурсне документације који се састоји од 4
питања, те на исте дајемо одговоре.
1. Одговор на прво питање:
Вредности на пондерима се заокружују на две децимале док се вредности за
цене заокружују на три децимале а у циљу што бољег вредновања понуда
понуђача.
2. Одговор на друго питање:
На страни број 18 дошло је до техничке грешке и подразумева следећу
формулацију: „Цене услуге саобраћаја, односно број пондера према
оператерима мобилне и фиксне телефоније одређен је на основу оствареног
саобраћаја Наручиоца ван ВПН групе, путем услуге мобилне телефоније тј
остварених позива току 2018-2019.године.(на основу тих параметра израђен је
део конкурсне документације).
3. Одговор на треће питање:
Наручилац и најповољнији понуђач потписују уговор на временски период од 24
месеца и укупне вредности од 2.000.000,00 динара без ПДВ односно
2.400.000,00 са ПДВ. Уколико наручилац утроши наведена средства пре
уговореног рока тј за мање од 24 месеца, уговор престаје, што значи да уговор
може да важи и мање од 20 месеца једино ако Наручилац утроши уговорена
средства( позиви у ромингу, sms поруке (више од 80 sms предвиђених),
активација интернет пакета за бројеве које нису предвиђени уговором и др.
4. Одговор на четврто питање:
Документацију која чини саставни део уговора (Члан 17. модела уговора)
доставља најповољнији понуђач тј изабарани понуђач у моменту достављања
уговора, према Члану 113. ЗЈН.
Лице за контакт:
Драган Терзић
Градска општина Палилула, 18000 Ниш, ул.Бранка Радичевића бр.1,
факс: 018/290-604 , емаил : dragan.terzic@palilula.eu
Захтев за појашњењем потенцијалног понуђача је у наставку:
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Poštovani,

U vezi sa pripremom ponude za javnu nabavku usluga mobilne telefonije za potrebe Gradske
opštine Palilula Niš broj JNMV 03/19, molimo vas za pojašnjenje i odgovor na pitanja:
1. Da li se formulacija da se „vrednosti zaokružuju na drugu decimalu odnosi i na cene i na
pondere“? Ukoliko se ne odnosi na cene, molimo da precizirate na koliko decimala se one
zaokružuju.
2. Na strani 18 konkursne dokumentacije u okviru Kriterijuma za dodelu ugovora Naručilac
navodi „ zbir ostvarenih poziva u toku 2017-2018. godine“. Molimo za pojašnjenje da li je
u pitanju tehnička greška i da li treba da bude napisano „ zbir ostvarenih poziva u toku
2019-2020. godine?
3. Molimo za pojašnjenje, u članu 12. stav 2. modela Ugovora na strani 32 konkursne
dokumentacije naveli ste da „Utroškom sredstava namenjenih za ovu nabavku iz člana 4.
stav 1., Ugovor automatski prestaje da važi i pre isteka perioda na koji je zaključen, o
čemu će Korisnik u pisanoj formi obavestiti Operatora“. Da li je u pitanju tehnička greška
imajući u vidu da je ukupna vrednost JN definisana članom 5. stav 1.
4. U članu 17. modela Ugovora, navedeno je da su sastavni delovi istog: Cenovnik
operatera koji je važeći u momentu zaključenja Ugovora i Opšti uslovi i integriteta svojih
mreža i usluga, kao i kontrole nedozvoljenog sadržaja. Molimo za pojašnjenje da li se
navedeni akti dostavljaju nakon zaključenja ugovora kao prilog ili uz ponudu sa modelom
Ugovora?

U skladu sa članom 20. ZJN, molimo vas za potvrdu prijema mail-a.
pozdrav
Sandra Nikolić
Stručni saradnik za javne nabavke
────────────

Direkcija za poslovne korisnike
─────────────

Adresa: Bulevar umetnosti 16, 11000 Beograd
t: +381 11 635 34 12 • m: +381 64 650 23 76

Skrećemo vam pažnju da se na svu elektronsku korespondenciju Telekom Srbija a.d.,
kako internu tako i eksternu, primenjuju Pravila koja su dostupna na disclaimer
─

Sačuvajmo drveće. Ako nije neophodno, nemojte štampati ovu poruku.
Save a tree. Don’t print this message unless it’s necessary.

2/2

