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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ
1.2.12/2016
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број
ЈН МВ 1.2.12/2016 „УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ“,ОРН 64212000- Услуге мобилне
телефоније, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 28.10.2016. године у
15,15 часова (иако је у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији назначено
да се сви захтеви за додатним информацијама путем e - maila, шаљу само у радно време
наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова). Из наведеног разлога, рок
за поступање наручиоца почиње да тече 31.10.2016. године када је захтев заведен под
бројем 7989. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следеће питање:
У складу са наведеним у делу Критеријуми за оцењивање понуда, под редним бројем
3, страна 10. : Цена минута разговора ка мобилним бројевима у јавним, јавним комуналним
предузећима и установама на територији града Пожаревца која се пондерише, сугеришемо
следеће:
ПИТАЊЕ 1 :
Указујемо Наручиоцу да је услов дискриминаторски. На овај начин се се фаворизује
понуђач који има највише закључених уговора са предузећима у оквиру дефинисане групе.
Законом о електронским комуникацијама и подзаконским актима прописано да оператори
плаћају извесну суму за остваривање интерконекције (позиви остварени између корисника
различитих оператора), док се интерконекција не плаћа за позиве остварене између
корисника истог оператора. Наведено значи да ће понуђач који има највише закључених
уговора са члановима дефинисане групе, моћи да понуди најконкурентнију цену, пошто неће
морати да плаћа интерконекцију. На наведени начин дискриминишу се остали понуђачи, а
„економска оправданост“ из угла Наручиоца не дозвољава кршење закона и фаворизовање
било ког понуђача. Имајући у виду наведено молимо Вас и захтевамо од Вас да измените
конкурсну документацију у овом делу, тако што ћете елиминисати овај захтев.
ПОЈАШЊЕЊЕ 1:
Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.
Оцењивање и рангирање достављених понуда засниваће се на елементима критеријумима
који су наведени у конкурсној документацији и позиву за подношење понуда.
Примедба - Захтев изнета од стране заинтересованог лица – којим се оспорава
елемент критеријума под редним бројем 3.
- „Цена минута разговора ка мобилним бројевима у јавним, јавним комуналним
предузећима и установама на територији града Пожаревца“ ,
није стављена као услов, већ као један од елемената критеријума коме је додељено
минималних 5 пондера.
Наводи заинтересованог лица да методологија за пондерисање елемента критеријума
економски најповoљније понуде где је цена минута разговора ка мобилним бројевима у
јавним, јавним комуналним предузећима и установама на територији града Пожаревца“
дискриминаторски „услов“ нису основани из разлога што је методологија доделе пондера
урађена пропорционално. Комисија за јавну набавку се приликом израде конкурсне
документације пре свега руководила једним од основних начела Закона о јавним набавкаманачелом економичности и ефикасности трошења јавних средстава. Тиме се наручилац
практично обавезао да при куповини постиже највећу вредност за новац („value for money“),
што је један од основних циљева јавних набавки. Најбоља понуда није увек и најјефтинија
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понуда, тако да је наручилац приликом одређивања елемената критеријума анализирао све
аспекте пружања услуге нарочито узимајући у обзир чињеницу да је саставни део редовног
пословања наручиоца комуникација путем мобилне телефоније са јавним предузећима и
установама чији је оснивач град Пожаревац и да се одређивањем овог елемента
критеријума постиже значајна уштеда јавних средстава.
На овај начин наручилац не фаворизује нити дискриминише понуђаче, већ само јасно
дефинише као елемент критеријума цену услуга према посебној групи бројева према којима
остварује највећи део саобраћаја. Свим понуђачима се даје једнака шанса да формирају своју
понуду и тако на најбољи начин задовоље овај као и преостале елементе критеријума.
.Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 1.2.12/2016
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