ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
Панчево, Милоша Обреновића 2
Број: ЈНМВ 11/19
Датум: 22.02.2019. године
ПРЕДМЕТ:

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Услуге мобилне
телефоније, број ЈНМВ 11/19

Наручилац је дана 19.02.2019. године, путем електронске поште примио захтев за
додатним појашњењем везан за конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности Услуге мобилне телефоније, број ЈНМВ 11/19, које гласи:
“Поштовани,
У вези са припремом понуде за JNMV 11/19 – услуге мобилне телефоније за потребе наручиоца Дом
здравља Панчево, неопходне су нам додатне информације и појашњења:
1. Да ли се напомена која гласи „Минимална цена која се може понудити износи 0,01 динара“
односи на цену без ПДВ-а?
2. На страни 9/30 конкурсне документације у делу под називом „ 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“ као први резервни критеријум предвиђен
је „дужи рок важења понуда“. Имајући у виду чињеницу да наведени критеријум није у
сагласности са чланом 76. став 6. и чланом 84. ст. 2 ЗЈН, којим је дефинисано да критеријуми
морају бити у логичкој вези са предметом јавне набавке, а „рок важења понуде“ није у логичкој
вези са пружањем предметне услуге сугеришемо измену овог резервног критеријума. Такође,
овај критеријум је потребно изменити и из разлога што време важења понуде ствара нејасноће
у погледу дужине трајања истог - није јасно који је максимални рок трајања понуде с обзиром
да исти закон и наручилац нису дефинисали.
3. На страни 9/30 КД Наручилац је код жреба дефинисао следеће:“ Жребом ће бити обухваћене
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену“. Први резервни критеријум који је
наведен је дужи рок важења понуде, тако да би формулација код резервног критеријума жреба
требало да гласи:“Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаки број пондера
и исти рок важења понуде“.Сугеришемо Наручиоцу корекцију наведеног а све у зависности од
одговора на питање број 2.
4. Молимо Наручиоца за потврду да понуђачи у својим понудама исказују цене на две децимале,
с обзиром на то да се у Закону о Народној банци Србије члан 53. став 1. наводи да је „Новчана
јединица Републике Србије јесте динар, који се дели на 100 пара".
5. На колико децимала се заокружују пондери?
6. У техничкој спецификацији је, између осталих, наведено и „интернет од минимум 5 Gb по пуној
брзини“. Да ли ће наручилац на свим бројевима активирати интернет од минимум 5 Gb по пуној
брзини или само одређеном броју корисника?
7. Молимо за појашњење да ли се у обрасцу понуде и структуре цене, за понуђену цену претплате
интернет саобраћаја за минимум 5 GB интернета по пуној брзини, уписује цена месечне
претплате по једном претплатничком броју или укупно за свих 300 претплатничких бројева јер
је у загради наведено „за све бројеве“? С обзиром да је у питању оквиран број од 300
непосредних корисника, сугеришемо да се уписује цена по једном броју.
8. Да ли се под редним бројем 8. у обрасцу понуде и структуре цене, уписује „понуђени буџет за
набавку нових мобилних телефона по бенефицираним ценама“ без или са урачунатим ПДВом?“
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:
1. Да, минимална цена која се може понудити износи 0,01 динара без ПДВ-а.
2. Комисија наручиоца сматра да је питање потенцијалног понуђача оправдано, те стога сачињава
измену конкурсне документације за јавну набавку Услуге мобилне телефоније, број ЈНМВ 11/19,
коју ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.dzpancevo.org.
3. Комисија наручиоца сматра да је питање потенцијалног понуђача оправдано, те стога сачињава
измену конкурсне документације за јавну набавку Услуге мобилне телефоније, број ЈНМВ 11/19,
коју ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.dzpancevo.org.

Цена се исказује на две децимале.
Пондери се заокружују на две децимале.
Свим корисничким бројевима ће бити активиран интернет од минимум 5 Gb по пуној брзини.
Цена претплате интернет саобраћаја за минимум 5 GB интернета по пуној брзини се даје по
једном претплатничком броју.
8. Уноси се цена без ПДВ-а.
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