
 

1/2 
 

 
 
 

 

Нови Сад; 20.04.2016. 

Број: 647-1-16-05/5 

 

На основу питања везаних за ЈН 5/16-МВ  Услуге фиксне и мобилне телефоније 

Партија 1.Услуге фиксне телефоније 

Партија 2.Услуге мобилне телефоније 
дајемо одговоре на иста. 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

1. У оквиру Техничке спецификације за партију 1 наводите да: „Потребно је обезбедити услугу 

фиксне телефоније за 5 претплатничких бројева у оквиру групе (за кориснике запослене код 

наручиоца) који су прикључени на централу Ericsson MD110 са 2 АДСЛ прикључка." али нигде у 

КД се АДСЛ прикључци даље не спомињу, нити која је брзина нити постоји поље за унос цена. 

На којим бројевима се налазе АДСЛ прикључци? Да ли је у оквиру понуде потребно дати цену и 

за АДСЛ прикључке, за коју брзину и где у оквиру понуде се уписује цена? 

 

ОДГОВОР 1: 

 

Обзиром да су наведени прикључци техничка грешка у конкурсној документацији иста је 

предмет Измене конкурсне документације и стога се исти бришу, а преостала питања постају 

безпредметна. 

 

ПИТАЊЕ  2: 

 

2. У оквиру конкурсне документације је образац меничног овлашћења за добро извршење посла 

заједно за Партију 1 и Партију 2, потребно је раздвојити образац меничног овлашћења за 

Партију 1 и посебно за Партију 2. 

 

ОДГОВОР  2: 

 

Образац меничног овлашћења садржи алтернативну назнаку за Партију 1 ИЛИ Партију 2 и исти 

је обавезан само за тек изабраног понуђача приликом закључења уговора, другим речима од њега 

не зависи прихватљивост понуде. 

 

ПИТАЊЕ  3: 

 

3. Да ли је неопходно да понуђач доставља ценовнике који се наводе на странама 5 и  6 Конкурсне 

документације? 

 

ОДГОВОР  3: 

 

Не, пошто је ивршена исправка техничке грешке у конкурсној документацији и иста је предмет 

Измене конкурсне документације . 
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ПИТАЊЕ  4: 

 

4. Која је процењена вредност јавне набавке по партијама? 

 

ОДГОВОР  4: 

 

 Процењена вредност по пратијама износи: 

 Партија 1. – Услуге фиксне телефоније 230.628,00 динара без ПДВ-а 

 Партија 2. – Услуге мобилне телефоние 411.039,00 динара без ПДВ-а 

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 

 


