
 

 

 

    

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 

СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА 

Трг Републике 16, Суботица 

Број:  II-404-2-7/2017-5 

Дана: 10.10.2017. године 

С у б о т и ц а 

   

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања у вези јавне набавке бр. : II-404-2-7/2017 

 

Поштовани,  

 

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама достављамо Вам одговор на питање заинтересованог 

понуђача у поступку јавне набавке мале вредности услуга„Услуга мобилне телефоније” број јавне 

набавке II-404-2-7/2017 

 

 

  Питања: 

 

У вези са припремом понуде за јавну набавку УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ЈН бр. II-

404-2-7/2017, за потребе ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање, Суботица 

молимо вас за појашњења и одговоре на питања: 

 

 

1. Сугеришемо Наручиоцу да у члану 5. Модела уговора, у тачки 24. конкурсне документације 

(стр. 10/36), као и у Изјави о финансијским гаранцијама (Образац бр.15) уместо „уговорене 

цене“ наведе „уговорена вредност“ с обзиром да Наручилац не може да тражи издавање 

средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у износу већем од 10% од 

вредности уговора (без ПДВ-а), као што налаже члан 13. став 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова. 

 

2. Као резервни критеријум наводите „У случају да пристигну две или више понуда са истом 

понуђеном ценом, Наручилац ће доделити уговор оном који је за претходне три обрачунске 

године ( 2014., 2015., 2016. године) остварио већи укупан пословни приход.“  Молимо за 

појашњење на који начин понуђачи доказују остварени приход у претходне три године.  

 

 

3. На колико децимала се заокружују цене које ће се уписивати у документацији на свим 

потребним местима за Пакет 1, Пакет 2 и Пакет 3? 

 

4. Да ли је најнижа понуђена цена као критеријум за одабир понуде наведена на страни 4/36 

конкурсне документације исто што и најнижа понуђена цена као критеријум за одабир понуде 

која се наводи у Обрасцу понуде на страни 17/36 конкурсне документације? Сугеришемо 

наручиоцу да прецизно наведе која је најнижа цена критеријум за доделу уговора. 

 

 



         

    

5. На колико децимала се заокружује најнижа понуђена цена за месечну претплату формирану 

кроз три врсте пакета (односно из Обрасца понуде), а која представља критеријум за одабир 

најповољније понуде? 

6. Молимо Наручиоца да дефинише још један резервни критеријум, јер је у циљу неометаног 

спровођења процеса јавне набавке досадашња пракса показала да су барем две опције 

резервног критеријума оптималне. 

 

7. У Техничкој спецификацији сте дефинисали да се у оквиру месечне накнаде за Пакет 3 могу 

користити минути и СМС поруке у ромингу, док у Табели на страни 28/36 конкурсне 

документације у опису пакета не наводите који је минимум минута и СМС порука у питању. 

Молимо вас да наведете овај податак. 

 

8.Да ли су понуђачи у обавези да попуне члан 2. модела уговора? Молимо вас за појашњење да ли 

се у поменутом члану модела уговора уписује укупна цена услуга из Обрасца структуре цена или 

за 24 месеца колико траје уговорна обавеза? 

 

   Одговори: 

 

1. Измена ће бити објављена на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца. 

 

2. Измена ће бити објављена на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца. 

 

3. Цене се заокружују на 2 децимале. 

 

4. Укупна понуђена цена у свим обрасцима треба да буде идентична и да обухвата све пакете и 

претплате за наведени уговорени рок односно од дана закључења уговора до 31.10.2019. 

године. Измена ће бити објављена на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца. 

 

 

5. Понуђена цена се односи на укупну претплату за сва три пакета и на цео уговорени период. 

Заокружује се на две децимале. 

 

6. Измена ће бити објављена на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца. 

 

 

7.  Измена ће бити објављена на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца. 

 

8. Да, у обавези су. Понуде са непопуњеним и непотписаним обрасцима ће бити одбијене као 

неисправне, на основу члана 106. става 1. тачке 5. Закона о јавним набавкама.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Комисија 

 

       __________________ 

 

 


