Датум: 23.11.2015.

ПИТАЊА , ПОЈАШЊЕЊА,
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Поштовани,
Поводом питања упућених Наручиоцу од стране потенцијалних понуђача до дана
23.11.2015. године, а у вези са јавном набавком: Услуга мобилне телефоније, ЈП
˶Нуклеарни објекти Србије" , број набавке: 1.1.7/2015, достављамо следеће одговоре:
Питање број 1.
Која је процењена вредност јавне набавке?
Појашњење број 1.
Наручилац није у обавези да објави процењену врњедност поступка.

Питање број 2.
На колико децимала Понуђачи могу исказати цену у понуди?
Појашњење број 2.
Понуђачи могу исказати цену у понуди на две децимале.

Питање број 3.
На колико децимала се заокружује број пондера?
Појашњење број 3.
Број пондера се заокружује на две децимале.

Текући рачуни:
Ерсте Банк: 340-11005655-19; ОТП банка: 325-9500700021712-49; Српска банка: 295-1240714-54

Питање број 4.
Молимо вас за појашњење ко уписује податак о уговореној вредности у члану 3.
Модела уговора, Наручилац или Понуђач? Напомињемо да је ово податак који
понуђачима није унапред познат?
Појашњење број 4.
Податак о уговореној вредности у члану 3. Модела уговора попуњава Наручилац.

Питање број 5.
У члану 2. модела Уговора наводите да услуга преноса података не сме бити активина
ни на једном броју, да ће се Интернет активирати на основу захтева Наручиоца а затим
наводите да је основна количина Интернета 100 МБ по претплатничком броју као и да
ће услуге Интернета моћи да користи 45 претплатничких бројева. Молимо вас за
појашњење вашег захтева, да ли је 100 МБ количина коју треба активирати на
претплатничким бројевима за које Ви упутите захтев да им се омогући услуга
Интернета (45 бројева) или је ово количина која треба да буде доступна на свих 130
бројева?
Појашњење број 5.
100 МБ је количина интернета коју треба активирати на претплатничким бројевима за
које ће Наручилац упутите захтев да им се омогући услуга. Што значи да ће од укупног
броја претплатника 130 само 45 претплатника имати могућност коришћења интернет
саобраћаја.

Питање број 6.
У вези са одредбом члана 7. модела уговора, скрећемо пажњу да је исти потребно
ускладити са одредбом члана 113. Закона о електронским комуникацијама, којом је
утврђено да је рок за улагање приговора на квалитет услуге 30 дана од датума пружања
услуге, док се приговор на испостављени рачун за услугу, може поднети у року од 30
дана од датума доспећа рачуна. У случају оба приговора, а сходно поменутој одредби
Закона о електронским комуникацијама, оператор је дужан да у року од 15 дана од
датума пријема приговора кориснику достави одговор на уложени приговор, у писаној
форми?
Измене и допуна број 6.
Извршићемо измену члана 7. Модела уговора, али не видимо суштину истог. Закон је
дао максимални рок, тако да се у том року може уложити приговор, па био то први,
десети или било који други дан до 30 дана. Овим роком од 7 дана смо само уговорили

краћи рок, имајући у виду динамику, како би се евентуални проблеми решили у што
краћем року. Понављамо да се овим ништа не мења, јер и написани рок од 30 дана, не
ускраћује нам право да уложимо приговор и првог наредног дана по добијању рачуна.

Питање број 7.
У обрасцу структуре цене захтевате да се достави цена за „1КБ оствареног интернет
саобраћаја преко 100 МБ или преко изабраног пакета“, молимо вас за појашњење
зашто се цена за ову ставку не налази у члану 2. модела Уговора, да ли је у питању
грешка? Такође, с обзиром да се ваш захтев односи на цену 1кб преко изабраног пакета
молимо вас за појашњење где у обрасцу структуре цене понуђачи могу дати цене за
Интернет пакете или се од потенцијалних понуђача очекује да на сопственом
меморандуму доставе цене Интернет пакета?
Измене и допуна број 7.
Наручилац ће додати у моделу Уговора ставку која се односи на интернет саобраћај.
Цену за 1КБ оствареног интернет саобраћаја преко 100 МБ или преко изабраног пакета
можете уписати у обрасцу „Цена и остали захтеви за услуге мобилне телефоније“
који се налази на страни 27 конкурсне документације.

Питање број 8.
У конкурсној документацији наводите да се испорука телефонских апарата мора
извршити у периоду не дужем од 10 дана од момента упућивања захтева. Указујемо на
чињеницу да је испорука по основу интерне процедуре много бржа, али само за моделе
апарата којих има на стању.
Молимо вас да се у овом наводу дода да је рок испоруке максимално 10 радних дана од
писмене поруџбине Наручиоца, након потврде оператора да су ти модели доступни за
испоруку?
Измене и допуна број 8.
Наручилац ће извршити измену у конкурсној документацији која се односи на рок
испоруке телефонских апарата. Рок испоруке телефонских апарата је максимално 10
радних дана од писмене порџбине Наручиоца, након потврде оператера да су ти
модели доступни за испоруку.

Комисија за јавне набавке
Зоран Цинцовић

