КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број ЈН: 95/3
Датум: 20.03.2019.

Појашњење бр. 4
Поштовани,
Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне
набавке услуге – Услуге мобилне телефоније, редни број јавне набавке 95/3, у складу са
одредбом члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/15, 68/15), у
законском року доставља појашњење конкурсне документације.

Питање број 1:
''У изменама бр. 1 објављеним на Порталу јавних набавки 04.03.2019. као други резервни
критеријум, дефинисан је „Дужи рок важења понуде“. Молимо вас за појашњење који је
максимални рок важења понуде који понуђачи могу исказати у понудама?
Напомињемо да је Наручилац дужан да правилно изради конкурсну документацију тако да пре
свега јасно опише и вреднује све елементе критеријума за избор најповољније понуде како би се
омогућила накнадна објективна провера оцењивања понуда, као и да исти буду у логичкој вези
са предметом јавне набавке, те да води рачуна да конкурсна документација у свему буде у
складу са одредбама ЗЈН. У том смислу потребно је да наручилац утврди максимални рок
важења понуде. Исти рок понуђачи морају да примене и код рока важења меничног овлашћења
за озбиљност понуде, с обзиром да је рок важења менице до истека важења опције понуде.''
Одговор:
У складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама, Наручилац је у конкурсној документацији
предвидео да рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања
понуда, с тим да понуђач упише рок важења понуде у Образац понуде.
Као резервни критеријум за за доделу уговора (уколико две или више понуда имају исти број
пондера), Наручилац је навео да ће као најповољнија бити изабрана понуда оног понуђача који
је понудио дужи гарантни рок за мобилне телефоне. Даље, у случају истог гарантног рока за
мобилне телефоне, као најповољнија биће изабрана онуда оног понуђача који је понудио дужи
рок важења понуде.
Наручилац је конкурсном документацијом захтевао да рок важења менице за озбиљност понуде
буде до истека важења опције понуде. Будући да понуђач у својој понуди уписује рок важења
понуде, познато му је који рок важења менице за озбиљност понуде треба да буде наведен на
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меничном овлашћењу. Рок важења менице за озбиљност понуде је до истека важења опције
понуде коју понуђач даје у својој понуди.
Питање број 2:
''У вези са одговором на питање потенцијалног понуђача и изменама бр. 3, објављеним на
Порталу јавних набавки 15.03.2019. године, молимо Наручиоца за појашњење:
а) Да ли наручилац, осим првобитно дефинисаних захтева да се услуге повезивања фиксних
телефонских централа са централом оператера мобилне телефоније морају реализовати преко
постојеће опреме Наручиоца, жичаним путем преко бакарних преносних путева (бакарних
парица) и оптичким путем, без додатних улагања у инфраструктуру и додатну опрему, прихвата
и реализацију, односно испоруку траженог сервиса и преко других приступних тј. бежичних
технологија (нпр. Радио-релејни линк), што је и било питање потенцијалног понуђача?
б) На који начин понуђачи у својим понудама доказују начин реализације сервиса?
в) Да ли је у случају бежичне конекције обавеза понуђача да сервис реализује у лиценцираном
фреквенцијском опсегу које је Планом намене радио – фреквенцијских опсега (,,Службени
гласник РС“ бр. 99/12) предвиђен за реализацију дигитално релејних веза, с обзиром да једино
лиценцирани опсег одговара идентичном квалитету услуге?
г) И на који начин понуђачи доказују да ће дигитално радио – релејни линк бити пријављен код
Регулаторне Агенције за електронске комуникације и поштанске услуге ( РАТЕЛ ), како би за
њих издали Дозволу за коришћење радио- фреквенције? Да ли је за наручиоца прихватљиво да
се као доказ достави изјава потписана од стране одговoрног лица понуђача и оверена печатом?''
Одговор:
а) Наручилац Изменом бр. 3 конкурсне документације предвидео захтеве у вези са предметном
услугом без одређивања технологије која ће се користити.
б) Одговор је садржан у Измени бр. 4 конкурсне документације.
в) Да, у случају да понуђач било коју конекцију остварује путем бежичних или оптичких
конекција, прихватљиве ће бити искључиво лиценциране фреквенције.
г) Одговор је садржан у Измени бр. 4 конкурсне документације.
Питање број 3:
''С обзиром да је Наручилац у изменама бр. 3, додао још један елемент критеријума под Ф) Цена
претплате за услугу повлашћеног позивања мобилне мреже са фиксне мреже (1 линк са 30
линија) за један месец, а испод формуле за обрачун пондера није навео напомену везану за
заокруживање и најниже понуђену цену, да ли напомена која гласи “Цена се заокружује на две
децимале и никако не може бити 0,00“, важи и за додати шести критеријум који се пондерише?''
Одговор:
Одговор је садржан у Измени бр. 4 конкурсне документације.
Питање број 4:
''Наручилац је на питање бр. 2 везано за употребу печата, објављеном на Порталу јавних набавки
14.03.2019. године, одговорио следеће: „Понуде које садрже обрасце који нису оверени печатом
Наручилац неће одбијати као неприхватљиве.“ Даље, у изменама бр. 2, наводите да је понуђач
дужан да у понуди достави меницу која мора бити оверена печатом, као и оверено менично
овлашћење. С обзиром да су ово обрасци који су саставни део понуде, сугеришемо наручиоцу
исправку наведеног, посебно имајући у виду да и копију картона депонованих потписа, која се
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доставља уз меницу, пословна банка коју понуђач наводи у меничном овлашћењу не оверава
печатом, тако да се ни меница, ни менично овлашћење не оверавају од стране понуђача.''
Одговор:
Наручилац остаје при свом одговору на питање бр. 2 у Појашњењу бр. 2, да понуде које садрже
обрасце који нису оверени печатом Наручилац неће одбијати као неприхватљиве, а све у складу
са Законом о изменама и допунама Закона о привредним друштвима (''Сл. Гласник РС'' бр.
44/2018 од 08.06.2018. и 95/2018 од 09.12.2018.)

Комисија за јавну набавку бр. 95/3

ЈН 95/3, Појашњење бр. 4

Страна 3 oд 3

