Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Наручилац: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј,Жарка Зрењанина бр. 8.
Број ЈН: IV 04-404-2/17-2017
Датум: 10.07.2017. год.
ПРЕДМЕТ:Захтев за појашњењем и изменом конкурсне документације за
припремање понуда за јавну набавку услуге фиксне и мобилне телефоније, ЈНМВ број
IV 04-404-2/17-2017.
Комисија Наручиоца је дана 10.07.2017.године од потенцијалног понуђача примила
захтев за додатним информацијама:
Питање: Као један од захтева понуде, који носи и одређен број пондера (страна 4 КД,
захтев 6 - Цена пакета од 1ГБ за пренос података по пуној брзини – 10 пондера),
молимо Вас за одговор - да ли се корисник обавезује на активацију интернет додатка
од 1GB за пренос података по пуним брзинама на свих 35 претплатничких бројева? У
супротном о ком броју поменутих интернет додатака који ће бити активирани је реч?
Одговор: Наручилац се не обавезује на активацију пакета од 1 ГБ на свим бројевима.
По потреби ће активирати пакете на бројевима на којима се укаже потреба за истим.
Питање: Sugerišemo naručiocu da u članu 5. (Partija 1), odnosno članu 6. (Partija 2) Modela
ugovora, kao i u Poglavlju VII, tački 11. konkursne dokumentacije (str. 39/42), umesto
„vrednosti ponude“ navede „ugovorena vrednost“ s obzirom da Naručilac ne može da traži
izdavanje sredstva finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla, u iznosu većem od 10%
od vrednosti ugovora (bez PDV-a), kao što nalaže član 13. stav 2. Pravilnika o obaveznim
elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja
ispunjenosti uslova.
Одговор: Комисија Наручиоца ће уважити сугестију потенцијалног понуђача те ће
извршити измену конкурсне документације на страни 39/42 као и у Моделу уговора
тако да уместо ''вредности понуде'' стоји ''уговорена вредност''.
Питање: Za partiju 1:
Da li se definicija: “Заокруживање ће се вршити на две децимале“, odnosi i na pondere i
na cene?
Одговор: Да, поменута дефиниција се односи и на пондере и на цене.
Питање: Za partiju 2:
Na koliko decimala Ponuđači iskazuju cene u svojim ponudama?
Одговор: Понуђачи исказују своје цене на две децимале.

Питање: Molimo Naručioca da definiše još jedan rezervni kriterijum, jer je u cilju
neometanog sprovođenja procesa javne nabavke dosadašnja praksa pokazala da su barem dve
opcije rezervnog kriterijuma optimalne.
Одговор: Комисија Наручиоца ће уважити сугестију потенцијалног понуђача те ће као
додатни резервни критеријум уврстити жреб.
Уједно ће извршити и измену Конкурсне документације на страни 14/42 где се додаје:
'' Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће
све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба''.
С обзиром на то да је Наручилац извршио измену односно допуну Конкурсне
документације осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, у
складу са чл.63 Закона о јавним набавкама рок за подношење понуда се помера са
14.07.2017.године до 11 часова на 18.07.2017.године до 11 часова.
Јавно отварање понуда се помера са 14.07.2017.године у 12 часова на
18.07.2017.године у 12 часова.
Наведено појашњење конкурсне документације, измењену конкурсну
документацију као и обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Наручилац ће поставити на Портал ЈН и интернет страници Наручиоца.

Комисија
______________________

