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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку мале вредности 
Број:  8734/2   
29.11.2018. године 
П о ж а р е в а ц  
   

 
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                        
     
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ  1.2.26-
2/2018 
 
 
 
 Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН МВ 1.2.26-2/2018 „УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ“,ОРН 64212000- Услуге 
мобилне телефоније, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-маил-а дана 
29.11.2018. године у 11,19  часова.  
 
Наведеним е-маил-ом  су дате примедбе – питања и сугестије на следеће: 
 
 
Везано за припрему понуде за Наручиоца ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ,услуге 
мобилне телефоније,бр.ЈН 1.2.26-2/2018,молимо Вас за појашњења и одговоре на питања: 
 
 
1. ПИТАЊЕ: 

 Да ли се и код првог критеријума који се пондерише цене заокружују на две децимале? 
1. ПОЈАШЊЕЊЕ: 

Да заокружују се. Јасно је назначено у 1.  измењеној  конкурсној  документацији. 
 
 

2 ПИТАЊЕ: 
Код седмог критеријума на страни 12. КД код разраде критеријума уместо тачке 6.2 
требало би да стоји 7.2 и  уместо СМС требало би да стоји ММС. Претпоставка је да је 
овде направљена техничка грешка. У вези са наведеним сугеришемо Наручиоцу да 
изврши корекцију. 

2. ПОЈАШЊЕЊЕ: 
     Да направљена је ненамерна техничка грешка при изради конкурсне документације.   
     Унета је  измена у 1.  измењеној  конкурнсој  документацији. 

 
 

3. ПИТАЊЕ: 
У табелама на странама 33, 35 и 41  код последња два критеријума код којих се уносе 
цене СМС и ММС порука, у колони јединице мере стоји дин/мин. Претпоставка је да је 
направљена техничка грешка и да би требало да стоји дин/поруци. У вези са наведеним 
сугеришемо Наручиоцу да изврши корекцију. 

3. ПОЈАШЊЕЊЕ: 
      Да направљена је ненамерна техничка грешка при изради конкурсне документације.    
      Унета је  измена у 1.  измењеној  конкурнсој  документацији 
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4. ПИТАЊЕ: 

Код резервног критеријума под г)  и  д) наведене су следеће ставке: нижу цену интернет 
пакета 3Г/4г до 1 ГБ и нижу цену позива у ромингу за Зону 1 (суседне землје и Грчка). 
Молимо Наручиоца да појасни на који начин је потребно да Понуђачи искажу наведене 
цене с обзиром да се у конкурсној документацији нигде не наводи место где је потребно 
уписати тражено. 

4. ПОЈАШЊЕЊЕ: 
     Јасно назначено у 1.  измењеној  конкурсној  документацији. Узеће се у обзир цена    
      Наведена у ценовнику који је обавезан део понуде која се доставља. 
 

 
Ово појашњење  и 1. измењена конурсна документација 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.топлификација.рс. 
 

   
 

                
       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 1.2.26-2/2018 
 


