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 Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ. 
Број: 1894 /2 
13.04.2022. године 
П о ж а р е в а ц  
 
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за набавку на коју се закон о Ј.Н 

не примењује, бр. Н-69-у-/2022. Услуге мобилног оператера. 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за набавку на коју се 

закон о Ј.Н не примењује Н-69-у-/2022. Услуге мобилног оператера.  

Заинтересовано лице доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а 12.04.2022. 
године, заводног броја 1894,заведеног у ЈП Топлификацији  од 13.04.2022, којим тражи 
одговор на следећа питања: 
       
Питање бр 1.  
Na strani 2. konkursne dokumentacije u tabeli za prvi kriterijum navedeno je 5 pondera dok je 
u razradi prvog kriterijuma navedeno 10 pondera. Sugerišemo Naručiocu usaglašavanje 
vrednosti pondera na oba mesta u dokumentaciji. 
Одговор бр 1. 
Усаглашено је. 
2.            Kod prvog kriterijuma koji se ponderiše kod razrade formule stoji sledeće:“ месечна 
претплата није бесплатна максимално -6 пондера по формули“, da bi u formuli (ББмп = 
Најнижа понуђена цена x број пондера(5) / Понуђена цена) bilo navedeno 5 pondera. 
Sugerišemo Naručiocu usklađivanje broja pondera na navedenim mestima. 
Одговор бр 2. 
Усаглашено је. 
3.            Kod drugog i trećeg kriterijuma koji se ponderišu kod razrade formule stoji sledeće:“ 
cena minuta nije besplatna -30 pondera po formuli“, da bi u formuli (ББмп = Најнижа 
понуђена цена x број пондера(35) / Понуђена цена) bilo navedeno 35 pondera. 
Sugerišemo Naručiocu usklađivanje broja pondera na navedenim mestima. 
Одговор бр 3. 
Усаглашено је. 
4.            Kod četvrtog, petog i šestog kriterijuma koji se ponderišu kod razrade formule stoji 
sledeće:“ cena minuta/sms poruke nije besplatna – 3 pondera po formuli“, da bi u formuli 
(ББмп = Најнижа понуђена цена x број пондера(5) / Понуђена цена) bilo navedeno 5 
pondera. Sugerišemo Naručiocu usklađivanje broja pondera na navedenim mestima. 
Одговор бр 4. 
Усаглашено је. 
5.            Kod sedmog kriterijuma koji se ponderišu kod razrade formule stoji sledeće:“ cena 
mms poruke nije besplatna – 2 pondera po formuli“, da bi u formuli (ББмп = Најнижа 
понуђена цена x број пондера(3) / Понуђена цена) bilo navedeno 3 pondera. Sugerišemo 
Naručiocu usklađivanje broja pondera na navedenim mestima. 
Одговор бр 5. 
Усаглашено је. 
6.            Kod osmog kriterijuma koji se ponderišu kod razrade formule stoji sledeće:“ cena 
internet paketa nije besplatna – 5 pondera po formuli“, da bi u formuli (ББмп = Најнижа 
понуђена цена x број пондера(7) / Понуђена цена) bilo navedeno 7 pondera. Sugerišemo 
Naručiocu usklađivanje broja pondera na navedenim mestima. 



Одговор бр 6. 
Усаглашено је. 
7.            Na strani 6. konkursne dokumentacije u tabeli u poslednjoj koloni je sledeća formula 
(V = III* IV), gde se množi jedinica mere i cena usluge po jedinici mere bez PDV-a. Molimo 
Naručioca za korekciju formule na način da ona glasi V=IV*1,2. 
Одговор бр 7. 
Усаглашено је. 
8.            Kod sedmog kriterijuma u okviru razrade kriterijuma umesto SMS trebalo bi da stoji 
MMS. Molimo Naručioca za korekciju. 
Одговор бр 8. 
Усаглашено је. 
 
  
       
 
 
         
 
  
 


