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Факултет техничких наука у Чачку је дана 14. 10. 2015. године примио 

захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 

за јавну набавку услуга мобилне телефоније бр. 16/2015, следеће садржине: 

 

1. Молимо Вас за појашњење шта ће, у случају истог броја пондера између 

понуђача, бити диференцијатор? Напомињемо да у случаји истог броја пондера 

критеријуми за доделу уговора не могу бити критеријуми који су коришћени у 

креирању понуде односно евалуацији цена, што је Републичка комисија за 

заштиту права потврдила у појединим захтева за заштиту права понуђача и 

сугерисала жреб као начин одређивања победника понуде. 

 

2. Молимо Вас да конкурсном документацијом обухватите и напомену да најнижа 

понуђена цена коју понуђачи исказују у својим понудама  не може бити 0,00 

динара, из разлога немогућности бодовања, тј. неприменљивости формуле.  

Последично, понуђачи у понудама треба да искажу понуђену цену на две 

децимале која минимум може износити 0,01 динар. 

3. Наручилац у конкурсној документацији као један од захтева наводи могућност 

лимитирања у динарској вредности одлазног саобраћаја без прекида долазног 

саобраћаја према захтеву наручиоца. Молимо Вас за појашњење о ком тачно 

износу и броју картица је овде реч? 

 

4. Наручилац  у оквиру техничке спецификације наводи да у износ минималне 

месечне потрошње нису урачунате претплате, роаминг и накнаде за рачун 

других. Указујемо да је  примена наведеног захтева  неповољна за наручиоца уз 

истицање  свих предности које  доноси начин обрачуна минималне месечне 

потрошње обухватајући  и износ претплате и роаминг. 

Суштина нашег  затхева за појашњењима није  била да Вас наведемо да 

документацију измените на Вашу штету, него на начин да усагласите Ваше 

захтеве и критеријуме за оцену понуда. Стога предлажемо да извршите измену 

документације уз измену критеријума за оцену понуда тако да се пондерисања 

претплате елиминише , а у оквиру техничке спецификације потребно је навести 

да минимална месечна потрошња обухвата и износ претплате и роаминг.  

Још једном указујемо да се пондерисањем и претплате и износа минималне 

месечне потрошње дуплирају  критеријуми , што није у складу са ЗЈН,  имајући у 

виду да износ минималне месечне потрошње обухвата износ претплате. 

 



 

Комисија за предметну  јавну набавку је размотрила питања 

заинтересованог лица и дала следеће одговоре: 

1. Комисија ће изменити конкурсну документацију  тако да ће бити наведени 

други резервни критеријуми за доделу уговора. 

 

2. Конкурсна документација ће бити измењена тако да ће бити унета  напомена 

у вези захтева за начином исказивања цена у понуди. 

 

3. Наручилц ће могућност лимитирања у динарској вредности одлазног 

саобраћаја без прекида долазног саобраћаја одређивати према захтеву сваког 

појединачног корисника у оквиру затворене групе корисника која тренутно 

броји 140 картица. 

 

4. Наручилац  неће мењати техничку спецификацију набавке. Оцена комисије је 

да техничка спецификације одговара предмету набавке и потребама 

Наручиоца.  

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 


