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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15) Комисија за спровођење поступка јавне набавке, бр.ЈН 1.2.6/2018 – Услуга мобилне
телефоније, објављује
Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима
Дана 29.08.2018. године Општинска управа општине Нови Кнежевац, као Наручилац, путем
електронске поште примила је и завела захтев за додатним информацијама и појашњењима
заинтересованог лица под бројем IV-404-40-10/2018, у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.6/2018 –
Услуга мобилне телефоније, који гласи:
У вези расписане јавне набавке за услуге мобилне телефоније, Теленор доо Вас моли за
следеће информације и појашњења:
1. Наручилац је конкурсном документацијом прописао да су понуђачи у обавези да уз
понуду доставе меницу за озбиљност понуде и то на износ 10% износа понуде.
Како је конкурсном документацијом предвиђено исказивање цена по траженим
пондерима, сугеришемо да се овај део измени и износ на који меница треба да гласи
буде 10% износа процењене вредности јавне набавке. Молимо Вас да допуните
конкурсну документацију.
2. Наручилац је у оквиру техничке спецификације навео следеће:
 За све бројеве потребно је обезбедити бесплатан интерет саобраћај - пренос
података у Србији у количини 10ГБ+ФУП.
Молимо Вас за потврду да је реч о количини 10ГБ за све бројеве у тоталу?

Одговори:
1. Комисија за предметну јавну набавку сматра да је сугестија заинтересованог лица
основана. У том смислу биће извршена измена конкурсне документације.
2. У оквиру техничке спецификације као један од услова које понђач треба да испуни
наведено је и да је за све бројеве потребно обезбедити бесплатан интерет саобраћај –
пренос података у Србији у количини 10GB+FUP. При томе се мисли да је за сваки
број појединачно, од предвиђених 30 претплатичких бројева из групе корисника,
потребно обезбедити бесплатан интернет саобраћај – пренос података у Србији у
количини 10GB+FUP.

Комисија
м.п.
за јавну набавку

