
 1 / 2 
 

  
 

 

 

 

 
Број: 164/1/20-05/5 

Нови Сад; 18.05.2020. 

 

На основу питања везаних за ЈН 4/20-МВ  

 Услуге фиксне и мобилне телефоније 

 Партија 1.Услуге фиксне телефоније 

 Партија 2.Услуге мобилне телефоније, дајемо одговоре на иста. 

 

ПИТАЊА:  

1.      Молимо Наручиоца за потврду да се напомена која је дата на страни 13/48 конкурсне 

документације и гласи „Вредности ће бити рачунате на другу децималу упоређењем из 

понуђених вредности по формули „ односи и на цене и на пондере. 

2.       На страни 12/48 конкурсне документације Наручилац је дефинисао следеће „Вредноваће се 

најнижа понуђена цена за предвиђене услуге“. С обзиром да је пети критеријум који се 

пондерише буџет и да се код буџета вреднује виши износ а не најнижа цена, претпоставка је да 

је направљена техмичка грешка из ког разлога сугеришемо наручиоцу да изврши корекцију 

везану за вредновање понуда. 

3.       Молимо Наручиоца да усклади називе последњег критеријума који се пондерише на странама 

12,13,19/48 и 21/48 конкурсне документације , с обзиром да се називи за буџет разликују.  

4.  Молимо Наручиоца да усклади називе другог критеријума који се пондерише на странама 

12/48,19/48 и 21/48 конкурсне документације , с обзиром да се називи критеријума разликују. 

5.    Молимо Наручиоца за појашњење да ли се у члану 5.модела уговора вредност буџета уписује са 

или без ПДВ-а. 

 ОДГОВОРИ: 

1.  Потврђујемо да се напомена односи и на цене и на пондере. 

2.  Наручилац прихвата сугестију понуђача и иста ће бити предмет измене конкурсне 

документације. 

3. Наручилац прихвата сугестију понуђача и иста ће бити предмет измене конкурсне 

документације. 

4. Наручилац прихвата сугестију понуђача и иста ће бити предмет измене конкурсне 

документације. 
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5.  У члану 5. Модела уговора за партију 2, услуге мобилне телефоније за бенефицирану набавку 

телефонских апарата уписује се цена са ПДВ-ом.. 

 

 

 

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно Закону 

о јавним набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,68/15), исте објављује на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

 

 

                                                                                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


