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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12 и 14/15), Комисија 
за јавну набавку објављује  

 
Одговор на питање бр. IV-404-95/6, од дана 16.07.2015. године 

 
 
Поштовани, 
 
 
1.Увидом у конкурсну документацију “ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- Услуге мобилне 
телефоније бр. ЈН I-1.2.7/2015” установили смо да у истој није наведена укупна вредност јавне 
набавке.  Давањем овог податка понуђачима бисте омогућили  да јасно и конкурентно направе 
понуду у складу са вашим реалним потребама. 
Због овога вас молимо да нам доставите тражену информацију. 
 
 
2. На страни 16 конкурсне документације наведена је формула по којој ће се вршити израчунавање 
оствареног броја пондера. Исто тако навели сте и следеће: 
 
“Уколико се сви оператери - понуђачи одлуче, да поједина ставка у структури цене буде 0,00 динара, 
утолико ће свима припасти максималан број пондера предвиђен за рангирање, по одређеној ставки.” 
 
Наше питање гласи:  
Шта ће се дестити у ситуацији када након извршеног рангирања две или више понуда буду имале 
исти број пондера? 
Да ли ће бити изабрана понуда која буде имала мањи износ месечне претплате по броју? 
Уколико је тако, молимо вас да у обрасцу понуде буде наведено место где можео да упишемо цену 
понуђене месечне претплате. 
 
 
3. Увидом у Конкурсну документацију  Услуге мобилне телефоније бр. ЈН I -1.2.7/2015 на страни 30 и 
31 дали сте две изјаве за референтну листу ( изјава бр XII и XIII). 
Давање тражених података није у складу са чувањем поверљивих података према нашим 
корисницима. Тражите да наведемо потписнике уговора као и њихове контакте. Вредност набавке, 
као и период пружања услуге је јавно доступан. 
У обрасцу број XIII тражили сте такође сличне податке које наручилац који користи услуге понуђача 
мора да потпише. Због кратког рока за прибављање истих као и поверљивости података ваш захтев је 
неадекватан, а није у директној вези са испуњавањем обавеза наручиоца и давања саме Понуде. 
Молим вас да овај захтев промените и омогућите да у слободној форми наведемо неколико корисника 
са којима тренутно сарадјујемо, а наведене обрасце искључите из документације. 
 
4. На страни 6  конкурсне документације наведено је: 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 



 

а) да располаже неопходним пословним капацитетом – доказује се списком пружених услуга 
мобилне телефоније у претходне три године, који је валидан само у случају да су за наведене услуге 
достављене потврде ранијих корисника 
 
Као и у претходној примедби, давање тражених података није у складу са чувањем поверљивих 
података према нашим корисницима, нарочито тражење потврда од нашихи ранијих корисника, и то 
у овако кратком периоду. 
Молимо вас да овакву врсту додатног услова уважите у форми слободне изјаве коју ћемо потписати 
под пуном кривичном и материјалном одговорношћу. 
 
 
Унапред хвала 
 
 
Одговори: 
 

1. На основу члана 61. став 2. Закона („Сл. гласник РС“, бр.124/12 и 14/15), Наручилац није 
дужан да у конкурсној документацији објави процењену вредност јавне набавке. Односно, 
понуђачи се, по правилу, први пут упознају са процењеном вредношћу јавне набавке 
приликом јавног отварања понуда. 

2. У оквиру поглавља V – Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 16. – Врста 
критеријума за доделу уговора, на страни 16. конкурсне документације дефинисана је 
методологија оцењивања критеријума на основу које ће се вршити рангирање понуда. Такође, 
навели смо и да ће остварен број пондера бити заокружен на две децимале, како би смо 
практично избегли могућност да, након извршеног рангирања, две или више понуда имају 
исти број пондера. Навод да „Уколико се сви оператери - понуђачи одлуче, да поједина ставка 
у структури цене буде 0,00 динара, утолико ће свима припасти максималан број пондера 
предвиђен за рангирање, по одређеној ставки“, треба да разјасни да ће сваки понуђач за сваку 
ставку за коју понуди цену од 0,00 динара добити максималан број пондера. Теоретски 
постоји могућност да понуђачи понуде цену од 0,00 динара по одређеном елементу 
критеријума, због чега је претходно и наведено у конкурсној документацији, а што је у пракси 
готово немогуће, тако да смо мишљења да је дефинисана методологија за израчунавање 
пондера наведена у конкурсној документацији довољно свеобухватна како би практично 
онемогућили ситуацију у којој би два или више понуђача имали исти број пондера.  

3. У оквиру поглавља V – Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 12. – Заштита 
поверљивости података, на страни 14. конкурсне документације дефинасан је начин на који 
понуђачи могу заштитити одређене информације које сматрају пословном тајном, као и 
обавезе наручиоца у том смислу. Такође, у оквиру конкурсне документације на страни 30. 
налази се Образац референци понуђача (образац бр. XII), који попуњава, потписује и оверава 
понуђач наводећи у ком периоду је одређеном наручиоцу пружао услуге мобилне телефоније 
и у којој вредности, што је значајно у циљу испуњења додатног услова-да располаже 
неопходним пословним капацитетом. Да располаже довољним пословним капацитетом 
понуђач доказује списком пружених услуга у претходне три године (2012., 2013. и 2014. 
година) у минималном годишњем износу од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, који је 
валидан само у случају да су за наведене услуге у Обрасцу референци понуђача достављене и 
потврде ранијих корисника, које не морају нужно бити на понуђеном Обрасцу потврде 
референци крајњег корисника (образац бр. XIII на страни 31. конкурсне документације). 
Образац потврде референци крајњег корисника значајан је у циљу гаранције, односно 
потписом и овером предметног обрасца од стране одговорног/овлашћеног лица наручиоца 
потврђује се да је понуђач пружио услуге претходно наведене у Обрасцу референци понуђача. 
Дакле, релативно кратак рок за прибављање поменуте документације не оправдава захтев за 
промену конкурсне документације, будући да не инсистирамо на понуђеној форми Обрасца 
потврде референци крајњег корисника (могуће је потврду референци доставити на 
сопственим обрасцима, погледати напомену на страни 31. конкурсне документације). Отуда 
се изводи закључак да не постоје препреке за прибављање и достављање тражене 
документације, у смислу заштите поверљивих података, посебно узимајући у обзир и 



 

чињеницу да се у конкурсној документацији од понуђача не тражи достављање копија 
уговора, како би се доказала референтна листа већ је довољна потврда крајњег корисника. 

4. Из разлога наведених у претходном одговору, а будући да се додатни услови доказују путем 
референтних листи и потврде истих од стране крајњих корисника, сматрамо да захтев за 
измену конкурсне документације није оправдан, у смислу да се испуњеност додатног услова 
може доказати достављањем изјаве понуђача у слободној форми, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу. 

 
 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
                                                М.П. 

______________________ 


