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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  

 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 

ПИТАЊА  

1.     Као други резервни критеријум за Партију 1, наручилац је дефинисао „нижу цена МБ 
(Мегабајта) у ромингу за земље ЕУ (Европске уније) из ценовника услуга понуђача“. Молимо за 
појашњење на који начин или на којем месту у оквиру понуде понуђачи могу исказати ову цену? 
Нејасно је конципирано „из ценовника услуга понуђача“, јер доводи у забуну да ли је то цена 
која је јавно доступна на интернет адреси понуђача или понуђачи достављају посебан ценовник 
услуга роминга на којем се између осталих, налази и ова цена? У сваком случају је то цена која 
се унапред може утврдити увидом у понуде сва три понуђача, што аутоматски доводи у 
предност понуђача са најповољнијом ценом. С обзиром да се ради о Општој болници 
у Србији, чије се услуге превасходно користе у Србији, и да је у КД је написано да је активирање 
роминга на писани захтев Наручиоца, која је реална потреба да се дефинише баш овај резервни 
критеријум? С тим у вези, молимо за измену критеријума „нижа цена МБ (Мегабајта) у ромингу 
за земље ЕУ (Европске уније) из ценовника услуга понуђача“. 

2.    Да ли „укупан интернет од 200 ГБ за пренос података по пуној брзини“ значи да се на 
одређеном броју бројева а према потребама наручиоца активира интернет тако да збир свих 
GB по бројевима буде 200GB? 

  
3. У вези са изменом КД да ,,понуђач неће прекинути испоруку услуга без претходног писаног 

обавештења         упућеног кориснику услуга,, молимо наручиоца да јасније прецизира на који 
начин и на који маил понуђачи упућују писано обавештење. 

ОДГОВОРИ: 

1. На страни 5 и 6 објављене конкурсне документације за предметну јавну набавку пише да је 
саставни део конкурсне документације и понуде (под тачком 1.3.10) Ценовник услуга понуђача 
– документ оверен потписом и печатом у којем понуђачи исказају ову цену. Дефинисање другог 
резервног критеријума ја урађено у складу са реалним потребама наручиоца. 
 

2. Наручилац је на страни 10 конкурсне документације у елементима критеријума за доделу 
уговора тражио цену за укупан интернет од 200ГБ за пренос података по пуној брзини, а саму 
расподелу коришћења ће урадити на основу својих реалних потреба. 

 

3. Писана комуникација се одвија путем редовне поште (адреса наручиоца дата на страни 3. 
Конкурсне документације) или на маил (контакт на интернет страници, такође дата на страни 
3. Конкурсне документације) 
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