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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке:
Набавка телекомуникационих услуга - интернета, L2VPN и L3VPN за потребе РФЗО, број јавне
набавке: 404-1-205/17-30
Дана 07.08.2017. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези
поступка јавне набавке: Набавка телекомуникационих услуга - интернета, L2VPN и L3VPN за потребе
РФЗО, број јавне набавке: 404-1-205/17-30, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).
Питање бр. 1:
„Дана 04.08.2017. године, као одговор на наше питање бр. 1, објавили сте следећи одговор:
Одговор бр. 1:
Поштујући основна начела јавних набавки а пре свега начело економичности, наручилац је
навео своје реалне потребе за брзинама сервиса на локацијама у складу са финансијским
средствима којима располаже. Потенцијални понуђач може да понуди веће брзине сервиса од
наведених.
Овом приликом желимо да укажемо на члан 12. Закона о јавним набавкама који каже:
“Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим
понуђачима.”
Кроз добијени одговор на постављено питање изнели сте став да потенцијални понуђач може да
понуди веће брзине сервиса од захтеваних. Овим се потенцијални понуђачи доводе у неравноправан
положај, супротно члану 12. Закона о јавним набавкама. Истакли смо да је једини пружалац
широкопојасног приступа интернету у велепродаји, односно услуга ADSL-a у велепродаји у Републици
Србији, компанија „Телеком Србија“ а.д., од које сви други интернет провајдери, односно компаније
које су пружаоци услуга ка крајњим корисницима, врше закуп капацитета ADSL, све у складу са
Одлукама регулаторног тела републичке Агенције за електронске комуникације и поштанске услуге РАТЕЛ, која је одобрила Стандардну понуду компаније Телеком Србија а.д. Међутим у оквиру
Стандардне понуде за услуге широкопојасног приступа интернету, код компаније Телеком Србија а.д.
није могуће закупити ADSL портове са брзинама које је наручилац захтевао у Конкурсној
документацији. Захтеване брзине су практично „застареле“ те се у овом тренутку не налазе у оквиру
Стандардне понуде, односно није их могуће закупити у велепродаји па ни обезбедити у малопродаји.
Захтеване брзине може обезбедити само потенцијални понуђач Телеком Србија а.д. Други понуђачи,
практично су принуђени да од потенцијалног понуђача Телеком Србија а.д. закупе веће брзине и да
наручиоцу понуде веће брзине, што за њих ствара додатне, повећане трошкове јер морају закупити
веће брзине, те су тиме у неравноправном положају са потенцијалним понуђачем Телеком Србија а.д.
Са друге стране наручилац није у оквиру Конкурсне документације, обезбедиио никакво другачије
пондерисање оцењивање понуда, у случају да понуђач понуди веће брзине због којих наравно има и
повећане стартне трошкове. Евидентно је да су потенцијалми понуђачи у неравноправном положају,
јер наручилац није Конкурсном документацијом обезбедио да оцењивање понуда буде прилагођено
односно усклађено са понуђеним брзинама од стране потенцијалних понуђача.
Предлажемо да наручилац измени Конкурсну документацију, захтеване брзине
прилагоди Стандардној понуди компаније Телеком Србија а.д., те на тај начин потенцијалне
понуђаче доведе у равноправан положај, или да у оквиру конкурсне документације, предвиди
пондерисање - оцењивање које би било у складу са понуђеним брзинама од стране
потенцијалних понуђача.“

Одговор бр. 1:
У Техничкој спецификацији и Прилогу 1 – Образац бр.4.1 понуде са структуром цене у оквиру
телекомуникационих услуга – интернета, L2VPN и L3VPN, Наручилац је предвидео брзине сервиса
које користи на укупно 188 локација (L3VPN) на територији РС. Коришћење наведене брзине
Наручиоцу омогућава несметани рад умрежених локација, односно коришћење наведене брзине
омогућава оптимално коришћење мреже, те самим тим представља реaлне, објективне потребе
Наручиоца.
Изменом Конкурсне документације (објављено на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца, дана 04.08.2017.), којом приликом је одређен и нови примерени рок за
подношење понуда, Наручилац је одредио да потенцијални понуђачи могу да понуде и веће брзине
сервиса од наведених, првобитно тражених брзина, чиме су исте одређене као минимално захтеване.
Техничка предност већих брзина сервиса није од значаја за Наручиоца из разлога што и
просечна искоришћеност наведене минималне брзине коју сада користи омогућава Наручиоцу
оптимално коришћење интернета, али Наручилац може прихватити и веће брзине, а у оквиру, за ту
намену, расположивих финансијских средстава.
Имајући у виду све наведено, Наручилац је последњом изменом Конкурсне документације
отклонио све нејасноће у вези са захтеваном минималном брзином сервиса.
Питање бр. 2:
„С обзиром да је наручилац у одговорима на питања од 04.08.2017. године, навео да понуђачи
могу да понуде веће брзине сервиса од захтеваних, указујемо да је за проверу техничких могућности
за закуп ADSL портова код Телекома Србија а.д., као јединог понуђача истих у велепродаји, у складу
са Стандардном понудом, потребно време од 30 (тридесет) дана, те да потенцијални понуђачи
практично, с обзиром на рокове за подношење понуда, немају могућност да изврше техничке провере
и припреме понуду, осим јединог потенцијалног понуђача Телеком Србија а.д., те су тиме у
неравноправном положају са истим ,супротно члану 12. Закона о јавним набавкама.
Предлажемо да наручилац измени Конкурсну документацију и продужи рок за
подношење понуда од најмање 30 (тридесет) дана.“
Одговор бр. 2:
У вези са захтевом да Нaручилац продужи рок за подношење понуда (најмaње 30 дана), ради
провере техничких могућности за закуп ADSL портова, Наручилац истиче следеће:
Предметне услуге су од велике важности за све пословне процесе Наручиоца, из ког ралога је, у
циљу обезбеђивања континуитета у пружању истих, објављивањем Претходног обавештења (у
фебруару месецу 2017.) Наручилац благовремено и у складу са Законом о јавним набавкама
обавестио све потенцијалне понуђаче о намери да спроведе предметни поступак. На основу података
садржаних у Претходном обавештењу сва заинтересована лица информисана су и о оквирном датуму
објављивања позива за подношење понуда. У периоду до објављивања позива за подношење понуда
сва заинтересована лица могла су од Наручиоца да захтевају све информације потребне за
припремање понуда. Ово посебно имајући у виду да објављивање Претходног обавештења
омогућава Наручиоцу одређивање рока за подношење понуда у складу са чланом 95. став 2. тачка 2.
Закона о јавним набавкама, што у конкретном случају износи 15 дана од дана објављивања позива за
подношење понуда.
Имајући у виду све наведено, Наручилац је описаним активностима омогућио свим
заинтересованим лицима да се благовремено упознају и припреме за учешће у предметном поступку
када исти буде покренут.
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