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БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:ЈНМВ 06/19 

Датум: 19.12.2019. 

 
ДОДАТНЕ ИНФОРАМЦИЈЕ /ПОЈАШЊЕЊЕ  У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

БР. 1 

На основу чл. 54 и 63 Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15), Комисија 

за јавну набавку бр. ЈНМВ 06/19 за набавку услуге: УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛФОНИЈЕ , на захтев заинтересованог 

лица даје додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде. 

У наставку су питања заинтересованог лица и одговори  Комисије за јавну набавку (у наставку Комисија) : 

ПИТАЊЕ 1.  

С обзиром на наводе под тачком 9. техничке спецификације да је укупна месечна претплата збир цена 

пакета на месечном нивоу за 21 број с тим да како се буде повећавао број запослених биће и повећана 
месечна претплата пропорционално броју корисничких бројева, молимо за појашњење да ли се у 

обрасцу структуре цене, под „јединична цена“ за тачку 1.1, уписује месечна претплата по 1 броју или 

за укупно 20 бројева? 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ : у тачку 1.1, у колону 2 потребно је унети цену месечне претплате за пакет 

II, што значи за 20 бројева јер се пакет II односи на 20 сим картица, како је наведено у техничкој 
спецификацији  на   стр. 3/35 конкурсне документације, док се пакет I односи на 1 број односно 1 сим 

картицу, за који се  у структури цене у тачки 1. у колону 2 уписује цена месечне претплате.   

ПИТАЊЕ 2.    

За сваки од елемената критеријума наручилац је дефинисао формуле према којима се бодују понуде. 

С тим у вези, потребна нам је информација која је најнижа понуђена цена коју понуђачи могу понудити 

како би формула функционисала? 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ: Најнижа цена која се може понудити је 0,01 динар без ПДВ.  

ПИТАЊЕ 3.    

Молимо за потврду да се и цене у понуди, као и пондери, заокружују на две децимале. 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ 3 :  

Да, и цене се заокружују на две децимале.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

 

 


