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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: 

Поштовани, 

У вези са припремом понуде за ЈН број М-33/15 – услуге мобилне 

телефоније, неопходне су нам додатне информације. 

У оквиру техничке спецификације, наведени су одређени услови за које су 

нам потребна додатна појашњења: 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

„Бесплатни“ мобилни уређаји односно минимални буџет понуђача 

(средства која понуђач одобрава за обезбеђивање мобилних уређаја) из 

свог асортимана, не може бити мањи од 2.200.000,00 динара са пдв-ом. 

Молим за појашњење овог услова и исправку, с обзиром да је досадашња 

пракса у јавним набавкама да се не издају бесплатни мобилни уређаји јер 

је за исте предвиђен одређен буџет, већ је у питању бенефицирана 

набавка мобилних апарата по цени од 1,00 дин/комад без ПДВ-а по 

важећем ценовнику Понуђача.  

 

ОДГОВОР 1:  

Одговор на напред наведенo питање ће се дати кроз измену Конкурсне 

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

страни наручиоца. 

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Минимална месечна потрошња обухвата: позиве (даможи и међународни 

саобраћај и роминг), СМС, ММС, ГПРС, у укупном износу од 200.000,00 

динара без ПДВ-а, претплате, ВАС-а (све СМС поруке које се додатно 

наплаћују од стране трећих лица не од оператера). 

Да ли је ово износ на који се наручилац обавезује и у случају да је реална 

потрошња мања од наведеног износа? 

 

ОДГОВОР 2: 

Одговор на напред наведенo питање ће се дати кроз измену Конкурсне 

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

страни наручиоца. 

 

 

ПИТАЊЕ 3: 

На страни 9/27 под тачком 8.2.2 Захтев у погледу рока извршења услуге, 

наведено је да је Понуђач дужан да услугу која је предмет набавке пружа у 

складу са позитивно правним прописима и важећим стандардима у року 

од годину дана од дана закључења уговора, док под тачком 8.4. на истој 
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страни и члану 6. и 16. Модела уговора, као и на још пар места у КД да се 

услуге прижају 24 месеца од дана закључења Уговора. Молимо за 

исправку тачке 8.2. 

 

ОДГОВОР 3:  

Одговор на напред наведенo питање ће се дати кроз измену Конкурсне 

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

страни наручиоца. 

 

 

ПИТАЊЕ 4: 

За елемент критеријума под редним бројем 3, који је релевантан доказ, да 

ли Рателов извештај за 2014. годину? 

 

ОДГОВОР 4:  

Одговор на напред наведенo питање 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: 3 

Датум: 13.10.2015.године 

 


