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ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  И  ПОЈАШЊЕЊA У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  У  

ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГE – КОРИШЋЕЊЕ 

МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА, ЗА ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА  (ЈАВНА 

НАБАВКА БРОЈ 13/2019),  ОД 22.10.2019. ГОДИНЕ – ПОЈАШЊЕЊЕ БРОЈ 1 

 

 

Потенцијални Понуђач је поставио следећa питањa, у коме тражи додатне информације у 

предметном поступку: 

 

 

Питање број 1: 

 

Молимо Наручиоца за појашњење која је процењена вредност јавне набавке, с обзиром да се у 

Општим подацима о јавној набавци на страни 3/32 конкурсне документације и у члану 2. модела 

уговора помиње износ од 2.950.000,00 динара, без ПДВ-а, док је на Порталу јавних набавки за 

2019.годину наведен износ од 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а?  

 

 

Одговор: 

 

Планом јавних набавки за 2019. годину Републички геодетски завод је одредио суму од 

5.000.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а, за услуге мобилне телефоније. У ову суму су 

урачунате и пренете обавезе из раније закључених уговора из претходних година.  

 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности 06 број 404-103/2019 од 

9.10.2019.године, процењена вредност предметне јавне набавке износи 2.950.000,00 динара, без 

обрачунатог ПДВ-а. Овај износ је наведен на страници 3. Конкурсне документације (I Општи 

подаци о јавној набавци, тачка под редним бројем 4 – процењена вредност јавне набавке) и на 

страници 26. Конкурсне документације (VII Модел уговора, члан 2).  

 

 

Питање број 2: 

 

Наручилац у оквиру конкурсне документације на страни 18/32 као резервни критеријум за избор 

најповољније понуде предвиђен је "дужи рок важења исте". Имајући у виду чињеницу да је наведени 

критеријум незаконит, тј. да није у логичкој вези са предметом јавне набавке (услуге мобилне 

телефоније), па се наведено коси са чланом 76. став 6. ("Наручилац одређује услове за учешће у 

поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне 

набавке") и чланом 84. став 2. Закона о јавним набавкама ("Елементи критеријума на основу којих 

Наручилац додељује уговор морају бити описани и вредновани, не смеју бити дискриминаторски  и 

морају стајати у логичкој вези са предметом јавне набавке"). Рок (време) важења понуде ствара 

нејасноће у погледу дужине трајања истог – није јасно који је максимални рок важења понуде с 

обзиром да законом није дефинисан. С тим у вези, потребно је да Наручилац измени резервни 

критеријум. 

 

 

Одговор: 

 

Наручилац је на страници 18. Конкурсне документације, у тачки број 17 – Елементи 

критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје 

две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом, одредио да 
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уколико две или више понуда имају исти број пондера, односно 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. 

Наручилац није одредио дужи рок од законом одређеног минималног рока и исти је предвидео 

као критеријум уколико би се остварила теоријска могућност да више понуђача добије исти 

број пондера. 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 минималном 

законском року од 30 дана. Из горе наведених разлога, Наручилац неће изменити тражени 

(резервни) критеријум.  

                                                                                                                                                                                                                                         

Питање број 3: 

 

На страни 5/32 конкурсне документације у оквиру Врсте, техничке карактеристике под тачком 1. 

наводите "Формира се група корисника Републичког геодетског завода од 100 и више 

претплатничких бројева". Молимо Наручиоца за појашњење који је тачан број картица који се 

тренутно користе, а које су предмет јавне набавке.  

 

Одговор: 

 

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

број картица није у могућности да одреди јер исти зависи од више фактора (попуњавање 

радних места на основу јавног конкурса, враћање картица....). Наручилац сматра да број 

картица неће прелазити 500 комада, али и овај број даје само оквирно, ради лакше припреме 

документације од стране свих потенцијалних Понуђача, а не као фиксну категорију. 

 

Питање број 4: 

 

Молимо Наручиоца за појашњење да ли се дефиниција дата на страни 18/32 конкурсне 

документације  "Заокруживање ће се вршити на две децимале" односи и на цене и на пондере?  

 

Одговор: 

 

Заокруживање ће се вршити на две децимале. То се односи и на цену и на пондере. 

 

Питање број 5: 

 

Сугеришемо Наручиоцу да дефинише још један резервни критеријум, јер је у циљу неометаног 

спровођења процеса јавне набавке досадашња пракса показала да су барем две опције резервног 

критеријума оптималне. 

 

Одговор: 

 
Наручилац остаје при својим захтевима из Конкурсне документације. 

 

 

                                                                             КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


