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Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 И  68/15), Институт за кукуруз „Земун 

Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне 

набавке услуга: Услуге мобилне телефоније, редни број набавке М-33/15, 

даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

У вези расписане јавне набавке М-33/15, у својству потенцијалног понуђача 

молимо за следећа појашњења и додатне информације: 

 

 
ПИТАЊЕ 1: 

Указујемо Наручиоцу да је потенцијални понуђач као оператер у обавези 

да поштује и доследно примењује типске уговоре (GSM претплатнички 

уговор) као и Опште услове пружања и коришћења услуга у јавној 

мобилној комуникационој мрежи. На наведено нас обавезују одредбе 

Закона о електронским телекомуникацијама (између осталих чл. 8,105,106), 

па би изостављање ових документа представљало кршење поменутог 

Закона, што би водило прекршајној одговорности. Општи услови, као и сви 

побројани типски уговори дати су на верификацију Рател-у и њихова 

примена је обавезујућа у складу са Законом и додељеном лиценцом, 

предлажемо да се омогући да исти (типска уговорна документа 

оператора као понуђача) буду укључени тендерску документацију, тј. 

понуду понуђача. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Конкурсном документацијом предметног поступка као један од елемената 

критеријума економски најповољнија понуда наручилац је определио  

ДОСТУПНОСТ И КВАЛИТЕТ МРЕЖЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ__________________15 

ПОНДЕРА. 

Указујемо да је применом наведеног критеријума ограничена 

конкуренција у поступку јавне набавке, односно, наведени критеријум је 

дискриминаторског карактера. 

Увидом у РАТЕЛ извештај за 2014.годину може се унапред, пре самог 

отварања понуда, утврдити тачан број пондера који би сваки од понуђача 

добио. 

Наручилац је конкурсном документацијом прописао да ће критеријум за 

доделу уговора бити „економски најповољнија понуда“. Као један од 

елемената критеријума наручилац је предвидео „ДОСТУПНОСТ И КВАЛИТЕТ 

МРЕЖЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ“ који елемент је пондерисао са укупно 15 

пондера, што представља 15% свих пондера. 

Горе наведени подаци јавно су доступни и могу се наћи на сајту РАТЕЛ-а. 

Дакле, предметни елементи критеријума су унапред познати како 

наручиоцу, тако и свим понуђачима, као и иначе свим трећим лицима. На 

наведени начин оцењивања понуда ће бити у потпуности предвидиво. 

Такође, понуђачима је указана прилика да своје понуде припреме у складу 

са већ познатим параметрима. 
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Чланом 84. став 2. ЗЈН прописано је да елементи критеријума на основу 

којих наручилац додељује уговор морају бити описани и вредновани, не 

смеју бити дискриминаторски и морају стајати у логичкој вези са 

предметом јавне набавке. 

Чланом 10. ЗЈН прописано је начело обезбеђивања конкуренције, док је 

чланом 12. ЗЈН прописано начело једнакости понуђача. 

Још једном указујемо наручиоцу да је предметни елемент критеријума у 

супротности са Законом о јавним набавкама, да је дискриминаторски и 

није у логичкој вези са предметом јавне набавке. Републичка комисија за 

заштиту права у поступцима јавних набавки је заузела правни став по овом 

питању и у 100% случајева усваја Захтеве за заштиту права понуђача који се 

жале на предметни елемент критеријума. Предлажемо да имате у виду 

Одлуке Комисије, и још једном Вас молимо и захтевамо од Вас да 

предметни елемент критеријума избаците из конкурсне документације као 

незаконит. 

С тим у вези, сугеришемо измену конкурсне документације, тј. 

елиминисање поменутог критеријума.   

 

 

 

ОДГОВОР 1 и 2:  

Одговори на напред наведена питања ће се дати кроз измену Конкурсне 

документације, која ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

страни наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Објашњење број: 2 

Датум: 12.10.2015.године 

 


