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           РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
               Комисија за јавну набавку
         II Број II, 404-1-У-13/18- 16.03.2018. године
                    Београд, Македонска 42

                  Зсл-3

ПРЕДМЕТ: Појашњења конкурсне документације за јавну набавку услуга мобилне телефоније

У вези са припремом понуде за услуге мобилне телефоније,  редни број набавке II, 404-1-У-13/18,
неопходне су нам додатне информације и појашњења:

1. На колико децимала се заокружују пондери приликом оцењивања понуда?

Одговор наручиоца:
       Цене услуга које цине елементе критеријума економски најповољнија понуда
заокружују се на три децимале.

2. На колико децимала понуђачи исказују цене без ПДВ-а?
Одговор наручиоца:

      Цене се исказују са три децимале.

3. Као први резервни критеријум наведена је најнижа месечна претплата. У документацији не
постоји место где се уписује износ месечне претплате, а при томе је у члану 1. Став 1 модела
уговора наручилац већ навео да је износ месечне претплате по броју 0,01 динар месечно. С тим
у вези предлажемо наручиоцу да изврши измене образаца у којима ће предвидети место за упис
цене месечне претплате и исправи члан 1. Модела уговора или да цену месечне претплате
избаци као 1. резервни критеријум.

Одговор наручиоца:
Наруцилац је у делу Конкурсне документације у којем се наводе резервни критеријуми за избор
најповољније понуде грешком навео да је први резервни критеријум месечна претплата уместо месечна
потрошњаа.
Наруцилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и избацује месечну претплату као елеменат
критеријума за избор најповољније понуде.

Из тог разлога наручилац мења старну 14  од 39 страна новом страном 14 А од 39 страна.

Измењен текст Конкурсне документације гласи:
(1) Уколико се након извршеног оцењивања понуда установи да две или више понуда имају једнак број
пондера, као повољнија ће се сматрати она која садржи најнижу месечну потрошњу..

4. На страни 14 у напомени стоји да цена смс поруке не сме бити већа од 2,00 дин. Да ли се мисли
на 2,00 динара без ПДВ-а или са урачунатим ПДВ-ом?
Одговор наручиоца:

Цена  смс поруке не сме бити већа од 2,00 дин са урачунатим пдв-ом.
5. Молимо за појашњење из ког разлога Наручилац захтева јединствене цене минута одлазног и

долазног позива у ромингу, с обзиром да је по наручиоца много повољније да се цене искажу
посебно за одлазни а посебно за долазни саобраћај из разлога што су цене долазног знатно
ниже у односу на одлазни, а тиме се постиже већа уштеда. Напомињемо и да се обрачунски
интервал разликује у зависности од тога да ли је у питању одлазни или долазни саобраћај, тако
да цена свакако неће бити иста за ове две врсте саобраћаја с обзиром да је негде интервал
1с+1с а с друге стране 60с+60с. Сугеришемо Наручиоцу да измени обрасце у том смислу и
одвоји цене одлазног и долазног саобраћаја у ромингу за наведене земље.
Одговор наручиоца:
Наруцилац остаје при захтеву да цена за роминг услугу остане јединствена, без обзира на
разлиците цене одлазног и долазног позива односно разлику у обрачунским интервалима, зато
што жели да у укупним роминг трошковима оствари уштеду.
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6. Молимо за појашњење шта наручилац подразумева под тачком 7. „Цена за роминг услуге“ у
обрасцу понуде на страни 18 КД. Да ли та цена представља збир цена од 7.1 до 7.16, датих у
обрасцу структуре цене на страни 31?
Одговор наручиоца:

Да , та цена представља збир цена од 7.1 до 7.16, датих у обрасцу структуре цене на страни 31.

7. У Члану 1. став 3 Модела уговора, на крају пасуса стоји „са ПДВ-ом“. Да ли се ово односи на
цену телефона од 1,00 динар или на износ буџета од 900.000,00 динара?

Одговор наручиоца:
И цена телефона од 1. динара и вредност укупног буцета садрже пдв.

Измењена страна 14 А од 39 страна је саставни део конкурсне документације, која садржи 39 страна.

    Председник Комисије
  ___________________
    Здравко Војновић


