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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-12/2020 

Датум: 19.2.2020. године  

Београд, Његошева 77     

 

 

 

Предмет: Одговор на питања потенцијалног понуђача у вези са поступком јавне набавке мале 

вредности услуге фиксне телефоније (интерни број ЈН: 404/2-12/2020).   

   

 

Питањe 1:  

  

На страни 11/45 конкурсне документације под тачком II.22. као први резервни критеријум наводите 

„Најнижа понуђена цена“. С обзиром да се за елементе критеријума пондеришу „Цена минута 

разговора у месном саобраћају“, „Цена минута разговора у међумесном саобраћају“ и „Цена минута 

у саобраћају са мобилним телефонима у националним мрежама“, молимо наручиоца за појашњење 

на коју од ове три цене се односи први резервни критеријум? 

 

Одговор 1:  

 

Наручилац ће најпре гледати цену по минути разговора у месечном саобраћају, затим цену по 

минуту у међумесном саобраћају, па затим цену минута у саобраћају са мобилним телефонима у 

националним мрежама, а у случају и тог поклапања примениће се жребање. 

 

Питањe 2:   
 

На страни 11/45 конкурсне документације под тачком II.22. наводите „Наручилац ће извршити 

избор најповољније понуде применом елемената критеријума најнижа понуђена цена, други 

елемент критеријума је краћи рок за извршење услуге, а у случају и тог поклапања биће примењено 

жребање, док на страни 12/45 конкурсне документације наводите следеће „У случају и тог 

подударања биће примењено жребање“. Сугеришемо наручиоцу да усклади резервне критеријуме 

на наведеним странама. 

 

Одговор 2:  

 

У питању је техничка грешка. Како не постоји рок за извршење услуге, примењиваће се само 

критеријум најнижа понуђена цена, а уколико се све цене подударају примењиваће се жребање.  

 

Питање 3: 

 

Молимо наручиоца за појашњење на колико децимала се заокружују пондери? 

 

Одговор 3: 

 

Увек на две децимале. 
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Питање 4: 

 

Као други резервни критеријум наводите „Краћи рок извршења услуге“. Сугеришемо наручиоцу да 

у оквиру конкурсне документације предвиди место за уписивање рока за извршење услуге, како би 

наручилац био у могућности да примени резервни критеријум у случају да две или више понуда 

имају исти број пондера. 

 

Одговор 4: 

 

У питању је техничка грешка. Како не постоји рок за извршење услуге, примењиваће се само 

критеријум нјнижа понуђена цена, а уколико се све цене подударају примењиваће се жребање.  

 


