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Јавна набавка  - Услуге фиксне телефоније за потребе РФЗО, за период од годину дана, 

број: 404-1-231/15-79 
 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатне информације или појашњења 

 
 

             Дана 11.12.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом за додатне информације 
или појашњења у вези поступка јавне набавке услуге фиксне телефоније за потребе РФЗО за период 
од годину дана, број 404-1-231/15-79, сходно члану 63  став 2 Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).  
 

Питање 1: На колико децимала се заокружује број пондера? 
            Одговор 1: Заокруживање пондера, приликом оцене понуда, ће бити на две децимале. 
 

Питање 2: На колико децимала понуђачи могу исказати цену у понуди? 
             Одговор 2: Није одређено на колико децимала су понуђачи у обавези да исказују цену у 
понуди, али ће Наручилац приликом оцене понуда, цене исказане у понуди заокруживати на две 
децимале. 
 

Питање 3: У обрасцу Понуде са структуром цене бр. 4.1. датом на страни 23/39 Конкурсне 
документације у табели 1 уписује са Износ месечне претплате по броју за директну телефонску 
линију, молимо вас за појашњење где се уписују цена месечне претплате за ISDN PRI? С обзиром да 
су то функционално различите услуге, молимо вас за измену обрасца тако што ћете у постојећој 
табели 1 додати да поред месечне претплате за директне телефонске линије цена односи и на ISDN 
BRI прикључке и предвидети упис месечне претплате по једном ISDN PRI прикључку. ISDN PRI 
технологија функционално је различита од диретних и BRI телефонских линија и да се за ову услугу 
не може предвидети бесплатан саобраћај укључен у претплату јер је саобраћај између локала већ 
бесплатан у укључен у цену месечне претплате. 
             Одговор 3: За цене услуга за које није предвиђено место за упис месечне претплате узимаће 
се у обзир цене услуга према важећем ценовнику. 
 У складу са наведеним није потребно вршити измене обрасца бр. 4.1  - Понуда са структуром 
цене.  

 
Питање 4: Молим вас да се у табели 2 са ценама минута саобраћаја дода да се цена односи 

на фиксне бријеве и ISDN BRI прикључке као и да додате поља за упис цена у националном 
саобраћају и ка мобилним бројевима за ISDN PRI прикључке. 
             Одговор 4: У складу са одговором на питање под редним бројем 3, Наручилац ће за цене 
услуга за које није предвиђено место за упис месечне претплате узимати у обзир цене услуга према 
важећем ценовнику. 
 Сходно наведном, мишљења смо да није потребно вршити измене у табели 2. 
 

Питање 5: У складу са питањима 3 и 4  молим вас за допуну члана 3 Модела уговора тако да 
се могу уписати цене месечне претплате за ISDN прикључке, као и измену начина пондерисања. 
             Одговор 5:  Цене услуга за које ће се примењивати важећи ценовник није потребно да се 
уносе у уговор. Из наведног разлога није потребно вршити измену у Моделу уговора. 

 
Питање 6: Да ли понуђач уписује вредност уговора у члану 3. Модела уговора или ће тај 

износ Наручилац накнадно уписати по доношењу одлуке о додели Уговора? 
             Одговор 6: На страни 10 Конкурсне докуметације у у делу 6  - Упутство понуђачима како да 
сачини понуду, у тачки 2 – Обавезна садржина понуде и начин попуњавања образаца датих у 
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конкурсној документацији, тачка 2.1 Понуђач подноси понуду која садржи следеће документе, наведно 
је под бројем: 9) печатом оверен и потписан модел уговора. 
 Такође, на страни 31 конкурсне докментације, у делу 7 – Модел уговора у напомени је 
наведено: „Модел уговора понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан 
са садржином уговора. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти потписати и печатом оверити“. 
 У складу са наведним, понуђач није у обавези да у члану 3 Модела уговора упише укупну 
вредност уговора. 
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