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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- 21.03.2018. 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:

У складу са одговором наручиоца на питање број 7, неопходно нам је додатно појашњење везано за
износ буџета од 900.000,00  динара.  У одговору сте навели да је то износ који садржи ПДВ,  док у
техничкој спецификацији на страни 33 стоји да понуђач мора да понуди буџет за набавку мобилних
телефонских апарата у износу од 900.000,00  динара без ПДВ-а.  Молимо за појашњење да ли је
дефинисан износ од 900.000,00 динара без или са урачунатим ПДВ-ом?

Одговор наручиоца:

Понуђач мора да понуди буџет за набавку мобилних телефонских апарата у износу од 900.000,00
динара са ПДВ-ом. У складу са наведеним, мења се текст Конкурсне документације тако што се страна
33 Конкурсне документације замењује страном 33 А. Измењени текст к.д. гласи:

- понуђач мора да понуди буџет за набавку мобилних телефона у износу од 900.000,00 динара са
ПДВ-ом по цени не већој од једног динара за све моделе расположиве у актуелној месечној
понуди оператера из важећег ценовника уређаја који је потребно доставити заједно са понудом;

. У вези са одговором на питање број 5, а које се односи на  цене одлазних и долазних позива у
ромингу, обавештавамо вас да овако постављеним критеријумом наручилац даје директну предност
једном оператору што је у супротности са основним начелима Закона о јавним набавкама .
Испитивањем тржишта као и Из РАТЕЛ-ог Упоредног прегледа цена долазних и одлазних позива за
постпејд кориснике у ромингу на дан 07.07.2017. године,  који је јавно доступан документ,  Наручилац
може у сваком тренутку утврдити цене у ромингу свих оператера и може утврдити да само један
оператер може понудити јединствену цену роминга. Овако постављеним захтевом, наручилац крши
основна начела Закона о јавним набавкама, а пре свега начело једнакости понуђача као једно од
основних начела ЗЈН.  Ваша је обавеза као наручиоца да поред једнакости свих понуђача у поступку
јавне набавке омогућите и што већу конкуренцију. Члан 10 ЗЈН недвосмислено утврђује „Наручилац је
дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не
може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да
учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити
коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.“ Такође
члан 84 ЗЈН недвосмислено утврђује на који начин могу бити утврђени критеријуми за доделу уговора
„Елементи критеријума на основу којих наручилац додељује уговор морају бити описани и
вредновани, не смеју бити дискриминаторски и морају стајати у логичкој вези са предметом
јавне набавке.  Наручилац у конкурсној документацији наводи, описује и вреднује
критеријум и све елементе критеријума које намерава да примени, а посебно наводи
методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну
објективну проверу оцењивања понуда.“
С обзиром да све наведено може бити основ за подношење Захтева за заштиту права сугеришемо да
измените услов, односно одвојите цене одлазног и цене долазног позива,  јер њиме кршите, између
осталог, члан 12. ЗЈН „Начело једнакости конкуренције“ којим је утврђено да је „Наручилац дужан да у
свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.“
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Одговор наручиоца:
Наручилац прихвата предлог потенцијалног понуђача да измени начин вредновања роминг услуге као
једног од елемената за примену критеријума економски најповољније понуде, тако што ће одвојено
пондерисати цене долазних и одлазних позива. У том смислу наручилац мења конкурсну документацију
у делу који се односи на елементе критеријума за доделу уговора о јавној набавци, образац структуре
цене и модел уговора.
 Мењају се страна 13 од 39 страна страном 13 А од 39 страна, страна 14 А од 39 страна страном 14 Б и
страном 14 В од 39 страна.
Страна 31 од 39 страна страном 31А од 39 страна, Страна 32 од 39 страна страном 32А од 39 страна,
Страна 33 од 39 страна страном 33 А од 39 страна, Страна 34 од 39 страна страном 34 А од 39 страна,
Страна 37 од 39 страна страном 37 А од 39 страна, Страна 38 од 39 страна страном 38 А од 39 страна,
 и Страна 39 од 39 страна страном 39 А од 39 страна.
Измењене стране су саставни део конкурсне документације. Конкурсна садржи 39 страна.

Због измена конкуирсне документације наручилац продужава рок за доставу понуда.

                                                                                                                         Председник Комисије
  ___________________
    Здравко Војновић


