Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Хајдук Станка 2
Број: 2/735
Датум: 23.06.2015. године
Предмет: I ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ јавне набавке
број ДУ-ЈНМВ-11/16
На основу захтева „заинтересованих лица“ од 20.06., 22.06. и 23.06.2016. године, у
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС, број 124/2012,14/2015 и
68/2015), дајемо додатне информације и појашњења за јавну набавку мале вредности –
услуге фиксне и мобилне телефоније.
Питања „заинтересованих лица“:
1. Pod tehničkom specifikacijom naveli ste da Fiksna telefonija mora biti isporučena putem
žičnog mediuma, tj. putem bakra ili optičkog linka sa odgovarajućim sistemom prenosa u
celosti izvedenim pristupnim putem od loakcije Naručioca da nadređene telefonske centrale
operatera;
Podsećamo da je Regulatorna agencija za elektornske komunikacije i poštanske usluge
“RATEL” objavila da se usluga može realizovati na sledeće načine:
- preko kablovskih mreža (bakarnom paricom, koaksijalnim kablom ili optičkim kablom).
- preko bežičnih mreža.
kao i da uz standardne uslove korišćenja, sva četiri načina mogu dati zadovoljavajući nivo
kvaliteta usluge.
Ukazujemo Vam da je nepohodno da izmenite Konkursnu dokumentaciju u ovom delu i
omogućite ponuđačima koji ovu uslugu mogu ponuditi drugačijim tehničkim rešenjem od
traženog da učestvuju u nabavci. Podsećamo Vas da na ovaj način kršite Član 10. Stav 1,
ZJN kojim je predviđeno da je naručilac dužan da u postupku javne nabavke omogući što
veću konkurenciju. Navedenim postupanjem kršite i Član 10. Stav 2 Zakona o javnim
nabavkama koji definiše načelo obezbeđivanja konkurencije a koji glasi: Naručilac ne može
da ograniči konkurenciju, a posebno ne može da onemogući bilo kojeg ponuđača da
učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti
korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.“
2. U tehničkoj specifikaciji navodite da mesečna pretplata može biti 30 dinara po broju. Molimo
vas da precizirate da li se radi o iznosu sa ili bez PDV-a?
3. Jedan od zahteva u tehničkoj specifikaciji jeste budžet za benificiranu nabavku mobilnih
telefonskih aparata u iznosu od 150.000 dinara bez PDV-a po pojednačnom godišnjem
ugovoru. Da li to znači da budžet za jednu godinu iznosi 150.000 dinara, odnosno 300.000
dinara za 24 meseca?
4. Da li je potrebno dostavljati cenovnih dodatnih usluga i na koje usluge tačno mislite?
5. Na strani 6, konkursne dokumentacije, navodite da je period ugovaranja na 2 godine, a
pojedinačni ugovori ne duže od 12 meseci. Da li se tu misli na ugovore koji se odnose na
mobilne aparate? Molimo vas da imate u vidu da pojedini Ponuđači nemaju mogućnost
pružanja pojedinačnih ugovora na 12 meseci, te vas molimo da ovaj zahtev isljučite, kako bi
svi operatori bili u mogućnosti da učestvuju na tenderu i u ravnopravnom položaju.
Podsećamo da Republikčka komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ima
veoma oštar stav po pitanju ograničavanja konkurencije i propisivanja diskriminišućih
zahteva od strane Naručilaca.

6. Na strani 10 u konkursnoj dokumentaciji, a za partiju mobilne telefonije, navodite da je
potrebno dostaviti podatke o internet stranici na kojoj se mogu naći informacije za tarifiranje
razgovora i usluga u romingu po zonama. Obzirom da u konskursnoj dokumentaciji nije
predviđen prostor za upisivanje internet stranice, da li ovu informaciju Ponuđač može
dostaviti na svom memorandumu ili zahtevate neku drugu formu?
7. Imajući u vidu da se okvirni sporazum zaključuje na period od 2 godine, a da će se
pojedinačni ugovori zaključivati tokom važenja okvirnog sporazuma, a na period ne duži od
12 meseci, molimo za pojašnjenje, da li datum isteka perioda važenja pojedinačnog ugovora
može biti nakon datuma isteka perioda važenja Okvirnog sporazuma, odnosno da li, u slučaju
prestanka važenja okvirnog sporazuma, automatski prestaje da važi i pojedinačni ugovor
zaključen na osnovu okvirnog sporazuma?
8. Na koliko decimala Ponuđači iskazuju svoju cenu u ponudama?
Одговори:
1. Наручилац је у својој техничкој спецификацији навео да се услуге могу
реализовати путем бакра или путем оптичког линка, што су два различита
медијума и које према подацима који су јавно доступни на РАТЕЛ-овом сајту:
http://www.ratel.rs/upload/documents/Pregled_trzista/rate-pregled-trzista-za-2014web.pdf
могу пружити више оператера који поседују лиценцу за фиксну телефонију. Због
тога је наручилац и навео две приступне технологије којима се могу реализовати
услуге фиксне телефоније, а за које наручилац сматра да ће му обезбедити стабилан,
квалитетан и поуздан рад, имајући у виду сврху и намену предметне јавне набавке.
Иако сматрамо да на овај начин Наручилац у потпуности обезбеђује начело
конкуренције, јер свим заинтересованим лицима омогућава учешће под једнаким
условима полазећи првенствено од својих објективних потреба, а не пословних и
економских интереса потенцијалних понуђача у смислу Члана 10. и 12. Закона о
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), извршиће се измена
конкурсне документације у смислу измене предвиђеног техничког решења, а све у
циљу омогућавања потенцијално што веће конкуренције.
Услед измене која ће се извршити по питању техничког начина реализације услуге
фиксне телефоније који ће обухватати и пренос бежичним путем, извршиће се и
измена и допуна конкурсне документације у смислу обавезног обиласка локација
свих објеката домова, ради достављања одговарајућег техничког решења, јер је исто
везано за одређене специфичности локације домова и статуса дома „Петар Драпшин“
у Београду, ул.Краља петра 83 који се налази под заштитом „Завода за заштиту
споменика културе Града Београда“, као објекат који припада целини „Стари
Београд“.
2. 30 динара, без ПДВ-а по броју.
3. Да, буџет за бенефицирану набавку мобилних телефонских апарата за једну
годину (12-о месечни уговор) је најмање 150.000,оо динара, без ПДВ-а.
4. Понуђачи нису у обавези да доставе ценовнике услуга, већ могу доставити Изјаву
на сопственом меморандуму у оквиру које ће навести Интернет адресу на којој су
доступну ценовници услуга.
5. Оквирни споразум за услуге које су предмет јавне набавке закључује се једним
најповољнијим понуђачем на период од 2 године, а током трајања оквирног
споразума предвиђено је могућност закључивање два појединачна годишња
уговора.Дакле, не мисли се на појединачне уговоре за мобилне апарате.

6. Ову информацију понуђач може доставити на свом меморандуму, потписаном и
овереном од стране овлашћеног лица.
7. На основу члана 40.став 6.Закона о јавним набавкама, датум истека периода
важења појединачног уговора може бити након датума истека периода важења
оквирног споразума, односно, трајаwе појединих уговора закључених на основу
оквирног споразума не мора се подударати са трајањем тог оквирног споразума,
већ може трајати краће или дуже.
8. Понуђач цену у својој понуди исказује у стотом делу целог броја, односно на две
децимале.

Комисија Наручиоца за јавну набавку број ДУ-ЈНМВ-11/16

1. Небојша Крстић

______________________________

2. Александар Радисављевић_________________________
3. Даница Вуксановић ____________________________

