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ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ – КОРИШЋЕЊА МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА, 

ЗА ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА (ЈАВНА НАБАВКА 13/2018) 

 

 

Питање 3: 

Poštovani, 

 
U vezi sa objavljenim odgovorom,na pitanje br.2 na Portalu javnih nabavki 
10.10.2018.molimo Naručioca za dodatno pojašnjenje: 
 

1. U konkursnoj dokumentaciji navodite da se formira grupa korisnika od 100 i više 
pretplatničkih brojeva,dok  u odgovorima objavljujete da se broj kartica kreće do 500 
što predstavlja petostruko veću količinu u odnosu na prvobitno definisanu tehničkom 
specifikacijom.Kako bi bili u mogućnosti da pripremimo odgovarajuću ponudu koja je 
u skladu sa potrebama naručioca dostavite nam kopiju poslednje fakture sa 
specifikacijom brojeva u kojoj se vidi trenutni broj kartica koje su u upotrebi ili da 
jasno definišete tačan broj kartica. 

 

Питање 4: 

 

Poštovani, 
Vezano za pripremu ponude za Naručioca Republički geodetski zavod,br.JN 13/2018 
nabavka usluga – korišćenja mobilnog telefona,molimo Vas za pojašnjenja i 
odgovore na pitanja: 

 
1. Na strani 18 konkursne dokumentacije navodite da je rezervni kriterijum „Duži 

rok važenja ponuda“ 
Imajući u vidu činjenicu da navedeni kriterijum nije u saglasnosti sa članom 76. 
stav 6. i članom 84. st. 2 ZJN.kojim je  definisano da kriterijumi moraju biti u 
logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, a „Rok važenja ponude“,  nije u 
logičkoj vezi sa pružanjem usluge mobilne telefonije,sugerišemo Naručiocu na 
izmenu ovog rezervnog kriterijuma i iz razloga što vreme važenja ponude 
stvara nejasnoće u pogledu dužine trajanja istog.Nije jasno koji maksimalni rok 
trajanja ponude s obzirom da ga  zakon i naručilac nisu definisali. 

 
У складу са захтевом за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, набавка услуге – коришћења мобилног телефона за потребе 

Републичког геодетског завода, ЈН 13/2018, односно указивања на уочене недостатке и 

неправнилности које је потенцијални понуђач доставио електронском поштом 

достављамо следеће одговоре: 
 

Одговор на питање бр. 3:  

Наручилац није у обавези по Закону о јавним набавкама да понуђачима доставља 

доказе везане за наводе из техничких и уопште из конкурсне документације те сходно 

томе није у могућности да удовољи захтеву за достављање тражене фактуре. 

Такође, наручилац није у могућности, имајући природу јавне набавке да прецизира број 

картица које ће бти коришћене. У Републичком геодетском заводу у току је јавни 

конкурс за попуњавање 455 извршилачких радних места, па самим тим не можемо 

прецизно да кажемо колики број картица ће нама бити потребан. Даље, налазимо се и у 

поступку рестуктуирања и тако даље. 

Наручилац је прецизирао минималан број картица (100) које ће се користити, док 

максималан број картица није у могућности да одреди јер исти зависи од више фактора. 



Страница 2 oд 2 

Број од 500 картица који је дат у одговору је дат само оквирно ради лакше припреме 

документације од стране свих потенцијалних понуђача а не као фиксна категорија.  

 

Одговор на питање бр. 4:  
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, у случају да два или више 

понуђача имају исти укупан број пондера наручилац ће закључити уговор са понуђачем 

који је одредио дужи рок трајања понуде.  

Закон о јавним набавкама предвиђа да рок важења понуде не може бити краћи од 30 

дана од дана отварања понуда. 

С обзиром на то да наручилац није одредио дужи рок од законом одређеног 

минималног рока и исти је предвидео као резервни критеријум уколико би се остварила 

теоријска могућност да више понуђача добије исти број пондера, али га, наравно није 

вредновао кроз пондере. Рок важења понуде је рок који обавезује понуђача у погледу 

цена и других услова из понуде, пружа сигурност Наручиоцу да понуђач неће 

променити услове из понуде у случају да уговор о јавној набавци из било ког разлога не 

буде закључен у том року од 30 дана. 
 


