У вези са припремом понуде за јавну набавку услуга мобилне телефоније, ЈН
бр.1.2.3/2017, за потребе Општине Косјерић, молимо вас за појашњења и одговоре на
питања:
Питање 1. Да ли се формулација која је дата на страни 19., КД која гласи:
„Заокруживање ће се вршити на две децимале“, односи и на пондере и на цене?
Одговор: Односи се и на пондере и на цене.
Питање 2. На странама 4. и 26. конкурсне документације навели сте да је износ
претплате по картици минимално 50,00 динара. Молимо вас да нам прецизирате да ли се
ради о износу са ПДВ-ом или без ПДВ-а?
Одговор: 50,00 динара, без ПДВ-а
Питање 3. На страни 25., конкурсне документације наручилац је дефинисао следеће:“
Минимална месечна претплата наручиоца износи 50.000,00 динара без ПДВ-а, која
обухвата све износе из месечне фактуре и то: претплату, укупни остварени саобраћај,
роминг саобраћај (изузев траженог пакета од 100 минута за роминг у Европи), интернет
саобраћај, СМС, ММС итд, све осим премиум сервиса и ПДВ-а“, претпоставка је да је
направљена техничка грешка и да би требало да стоји „Минимална месечна
потрошња…….“ , па сугеришемо наручиоцу измену наведеног.
Одговор:
потрошња.

У питању је техничка грешка, треба да стоји минимална месечна

Питање 4. Обзиром да наручилац на неколико места наводи да је добављач дужан да у
сваком тренутку важећи ценовник услуга учини доступним наручиоцу, молимо вас за
појашњење да ли су понуђачи у обавези да поменути ценовник доставе у склопу понуде
као што је наведено у члану 5. модела уговора?
Одговор: Потребно је доставити ценовник.
Питање 5. Потребно је да наручилац усклади члан 8. модела уговора са чланом 113.
Закона о електронским комуникацијама у смислу рока за подношење приговора односно
рекламације на квалитет пружене услуге.
Одговор: Прихвата се примедба, рок је 30 дана од дана доспећа рачуна.
Питање 6. У члану 15. наручилац наводи да уговор садржи 17 чланова што не одговара
чињеничном стању, стога је исти члан потребно кориговати.
Одговор: Биће кориговано.
Питање 7. Да ли је уз понуду потребно доставити техничку спецификацију за мобилне
телефонске апарате?
Одговор: Не.

