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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Број јавне набавке: III-04-404-1-24/2018 

 

Услуге мобилне телефоније 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим 

питањима потенцијалног понуђача, дајемо следећа појашњења у вези са 

припремањем понуде: 

 

Питање: Наручилац је на страни 13 конкурсне документације навео да се укупан 

износ минималне месечне загарантоване потрошње са ПДВ-ом рачуна као 

производ колона 2 и 3. Молимо Вас за потврду да је реч о техничкој грешци, 

односно да се Укупан износ са ПДВ-ом рачуна као збир износа без и са 

обрачунатим ПДВ-ом. Молимо Вас за корекције конкурсне документације у том 

смислу. 

Врста услуге Укупан износ без 

урачунатог ПДВ ПДВ Укупан 

износ са ПДВ 
1 2 3 4 (2x3) 

Износ минималне месечне загарантоване 

потрошње за све бројеве и све услуге заједно  
   

 

Одговор: Понуђач у колони 3. треба да унесе износ ПДВ процентуално (нпр. 

20%) и да множењем са износом без ПДВ-а добије износ у колони 4. 

 

 

Питање: Наручилац је као критеријум који ће одлучити победника дефинисао 

„најнижа понуђена цена“. Молимо Вас за потврду да ће наручилац све остале цене 

плаћати по стандардном ценовнику, као што је у спецификацију наведено, али и за 

појашњење на шта се додатне услуге могу односити?  Да ли се цене осталих услуга 

исказују на посебном обрасцу/понуди понуђача на меморандуму?  

Одговор: Да, критеријум је „најнижа понуђена цена“ односно најнижи 

минимални износ месечне загарантоване потрошње за све бројеве и све услуге 

заједно. Да, наручилац ће све остале/додатне услуге које нису специфициране у 

делу II предметне конкурсне документације (роминг, ММС…) плаћати по 

стандардном ценовнику понуђача. Цене осталих услуга не морају да се искажу 

на посебном обрасцу. 

 

  

 

    Комисија за јавне набавке 


