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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена КД у вези поступка јавне набавке услуге
мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од 11 месеци, ЈН бр. 404-22-205/15-8
Дана 28.04.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-2-7/15-9 од
28.04.2015. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке услуге мобилне телефоније за
потребе РФЗО за период од 11 месеци, ЈН бр. 404-22-205/15-8, сходно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).
Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача:
1. Питање: „У конкурсној документацији, у делу техничке спецификације услуга које су
предмет јавне набавке, наведено је да се минимална месечна потрошња односи, осим
осталих ставки које су наведене, и на VAS (Value Added Service) usluge у оквиру националне
мреже мобилне телефоније.
VAS (Value Added Service) услуге су сервис и наплата накнаде за рачун других лица. То су
услуге мобилне телефоније преко којих различите компаније продају своје сервисе. Путем
СМС поруке крајњи корисник купује услугу коју жели а која му је доступна или врши гласање,
користи услуге забавног типа, пружа новчану помоћ, плаћа услугу паркирања возила итд.
Наплату VAS услуга врши оператор преко чије мреже крајњи корисник шаље СМС поруке а за
потребе пружаоца VAS сервиса, односно за рачун других лица. У новчаном износу који се
наплаћује је минимални удео оператора јавне мобилне телекомуникационе мреже. Сходно
напред наведеном, сматрамо да VAS (Value Added Service) услуге не треба да буду укључене
у минималну месечну потрошњу.
Мишљења смо да је минималну месечну потрошњу потребно дефинисати без поменуте
услуге, те молимо да, с тим у вези, извршите измену конкурсне документације.“
Одговор: Наручилац мења конкурсну документацију на страни 4. тачке 2. па уместо текста:
„Минимална месечна потрошња износи 250.000,00 динара.
Минимална месечна потрошња односи се на услуге:
- Разговора ка бројевима из мреже (који нису у групи)
- Разговора ка осталим националним оператерима мобилне и фиксне телефоније.
- Разговора ка интернационалним оператерима мобилне и фиксне телефоније.
- СМС поруке ка бројевима у националној мрежи мобилне телефоније.
- СМС поруке ка бројевима у интернационалним мрежама мобилне телефоније
- ММС ка бројевима у националној мрежи мобилне телефоније.
- ММС ка бројевима у интернационалним мрежама мобилне телефоније.
- Мобилни интернет у оквиру националне мреже мобилне телефоније.
- VAS usluge у оквиру националне мреже мобилне телефоније.
- Разговор са локала кућне централе Наручиоца ка бројевима у мрежи мобилне телефоније
Понуђача.
- Разговор са локала кућне централе Наручиоца ка бројевима мобилне телефоније ван мреже
Понуђача.“
сада стоји текст:
„Минимална месечна потрошња износи 250.000,00 динара.

Минимална месечна потрошња односи се на услуге:
- Разговора ка бројевима из мреже (који нису у групи)
- Разговора ка осталим националним оператерима мобилне и фиксне телефоније.
- Разговора ка интернационалним оператерима мобилне и фиксне телефоније.
- СМС поруке ка бројевима у националној мрежи мобилне телефоније.
-СМС поруке ка бројевима у интернационалним мрежама мобилне телефоније
- ММС ка бројевима у националној мрежи мобилне телефоније.
- ММС ка бројевима у интернационалним мрежама мобилне телефоније.
- Мобилни интернет у оквиру националне мреже мобилне телефоније.
- Разговор са локала кућне централе Наручиоца ка бројевима у мрежи мобилне телефоније
Понуђача.
- Разговор са локала кућне централе Наручиоца ка бројевима мобилне телефоније ван мреже
Понуђача.“
Наручилац додаје као нову тачку, која носи редни број 11. текст:
„Понуђач je у обавези да пружи услугу VAS сервиса у оквиру националне мреже мобилне
телефоније.“
2. Питање: „У техничкој спецификацији је наведено да је тренутни број картица у употреби
860, са могућом променом у току трајања уговора. Да ли могућу промену броја картица
можете ограничити на одређени проценат, нпр. +/-10%?“
Одговор: Наручилац мења конкурсну документацију на страни 4. тачке 1. па уместо текста:
„Tренутни број картица у употреби је 860, са могућом променом у току трајања уговора.“
сада стоји текст:
„Tренутни број картица у употреби је 860, са могућом променом у току трајања уговора до
+/-15%.“
3. Питање: „У конкурсној документацији се наводи да минимална месечна потрошња износи
250.000,00 динара, а у Моделу уговора, у члану 2., се наводи да минимална месечна обавеза
износи 270.000,00 дин (без ПДВ-а). Да ли је минимална месечна потрошња једнака
минималној месечној обавези и ако јесте, који износ је валидан, да ли је то 250.000,00 дин (на
наводи се да ли је без или са урачунатим ПДВ-ом) или је то износ од 270.000,00 динара (без
ПДВ-а)?“
Одговор: Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 4, тачке 2, где уместо
текста:
„Минимална месечна потрошња износи 250.000,00 динара“
сада стоји текст
„Минимална месечна потрошња износи 250.000,00 динара без ПДВ-а“
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 23, у обрасцу 10.Модел уговора и
то члана 2. па уместо текста:
„Цену услуге мобилне телефоније Корисник плаћа по јединичним ценама датим у Понуди
Извршиоца бр.___, од____, у свему у складу са Техничком спецификацијом, с тим да
минимална месечна обавеза Корисника износи 270.000,00 динара без ПДВ-а.“
Сада стоји текст:
„Цену услуге мобилне телефоније Корисник плаћа по јединичним ценама датим у Понуди
Извршиоца бр.___, од____, у свему у складу са Техничком спецификацијом, с тим да
минимална месечна обавеза Корисника износи 250.000,00 динара без ПДВ-а.“
Наручилац ће на Порталу јавних набавки и својој интернет страници објавити Конкурсну
документацију (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ), коју вам достављамо и у прилогу.
Комисија за јавну набавку.
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