Наш број ______________

Датум: ____________

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР
Поштовани,
поступајући у складу са чланом 63. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”,
бр.124/12) достављамо Вам следећи:

Одговор:
Поводом постављених питања која сте нам доставили дана 12.02.2015. године
(електронским путем на е-маил: a.micic@toplovodobrenovac.org.rs), заведених у ЈКП
«Топловод» Обреновац под бројем 2015-469/8, 2015-469/9, 2015-469/10 од
13.02.2015.године, а које се односи на јавну набавку услуга-услуге мобилне телефоније, у
поступку јавне набавке мале вредности 01/15 дајемо Вам појашњења на иста:
Питање
1. На страни 13, у оквиру Врсте критеријума за избор најповољније понуде, под
тачком Б, наведена је „додатна количина података на месечном нивоу у оквиру
претплате.“ Како се ради о произвољном износу који понуђачи треба да упишу,
пракса је показала да у таквим случајевима може доћи до уписивања баналних
износа од на пример 1*10 на 30 или чак бесконачно, што представља вредности које
не могу да се мере и упоређују са осталим понудама. Стога, предлажемо да додатну
количину бесплатних података на месечном нивоу, ограничите на неки рационалан
износ, рецимо до 40 ГБ, како би се понуде могле поредити на економски
рационалан и логичан начин;
Одговор: Наручилац прихвата сугестију како не би дошло до злоупотребе и овом
приликом ограничава „додатну количити података на месечном нивоу“, тако што она
минимално може бити 40ГБ, односно максимално 80ГБ.
Уколико понуђач понуди мању додатну количину података на месечном нивоу од 40ГБ у
оквиру месечне претплате, или већу од 80ГБ, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Питање

2. На страни 13, у оквиру Врсте критеријума за избор најповољније понуде, под
тачком Г, наведена је „брзина протока интернета.“ Слично претходном, овде би
требало дефинисати да брзина протока интернета не може бити већа од теоретски
оствариве у мрежи понуђача, те на тај начин спречити евенутално достављање
неистинитих података у понуди.
Одговор: Наручилац прихвата сугестију како не би дошло до злоупотребе и овом
приликом ограничава „брзину протока интернета“, тако што она минимално може бити 10
Mbit/s, односно максимално 20 Mbit/s.
Уколико понуђач понуди мању брзину протока од 10 Mbit/s у оквиру месечне претплате,
или већу од 20 Mbit/s, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Питање
3. Сугеришемо да члан 7. модела уговора који је саставни део конкурсне
документације није у складу са одредбама члана 113. Закона о електронским
комуникацијама. Поменути члан 113. утврђује рок од 30 дана у ком корисник
услуге може поднети приговор на висину рачуна за пружену услугу, односно на
квалитет пружене услуге, при чему се наведени рок рачуна од датума доспећа
рачуна, односно, у случају приговора на квалитет услуге, од датума пружање
услуге. Са друге стране оператор је дужан да на поднети приговор кориснику
одговори у року од 15. дана од дана подношења приговора.
У том смислу сматрамо да би члан 7. модела уговора требало усагласити са
поменутом одредбом Закона о електронским комуникацијама.
Одговор:
Члан 7.
У случају потребе, Наручилац може Добављачу дати приговор на износ рачуна или на
квалитет услуге.
Приговор из претходног става се подноси писаним путем и то у року од 30 дана од дана
доспећа рачуна уколико је приговор усмерен на износ рачуна, односно у року од 30 дана
од дана пружања услуге, уколико се приговор односи на квалитет услуге.
Добављач је у обавези да на сваки приговор одговори писменим путем у року од 15 дана
од дана подношења приговора.

У случају да се установи да је приговор Наручиоца основан, Добављач је дужан да
отклони неправилности у року од 7 дана од дана достављања одговора на приговор, у
супротном Наручилац задржава право да активира меницу за добро извршење посла која
му је достављена у моменту закључивања уговора.
Питање

4. Молимо Вас да прецизирате захтев за минималну брзину протока Интернета од 10
Мб/с, да ли се мисли на брзину ка или од Интернета?
Одговор: Од интернета (download)
Напомена: Ови одговори ће бити садржан у пречишћеном тексту Конкурсне
документације као Измене и допуне Конкурсне документације.
С обзиром да је Наручилац изменио и допунио документацију шест дана пре истека
рока за достављање понуда, Наручилац је дужан да на основу члана 63. тачка 5. Закона о
јавним набавкама, продужи рок за достављање понуда. Нови рок за подношење понуда је
24.02.2015. године до 11:00 часова. Отварање понуда ће се обавити истог дана након
истека рока за подношење понуда, односно 24.02.2015. у 11:30 часова.
На основу члана 20. Тачка 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”,
бр.124/12), молимо Вас да нам потврдите пријем овог документа.

Објавити на Порталу ЈН, као и на интернет страници ЈКП“Топловод“Обреновац.

Службеник за јавне набавке:
Александар Мићић

