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ПАРТИЈА 1 

 

 ПИТАЊЕ 1: 

 

 На страни 6 у оквиру конкурсне документације, за Партију 1, наручилац наводи: 

„Обавеза је понуђача да пре достављања понуде изврши обилазак локацијa наручиоца и 

изврши мерење сигнала мобилне телефоније у циљу утврђивања минимума квалитета 

сигнала (наведених у Прилогу 1)“. Како наручилац није навео контакт особу, начин најаве и 

време обиласка локације, молим вас да захтеване податке објавите и ускладите са 

конкурсном документацијом.  

 

 ОДГОВОР 1: 

 

 Контакт особа, контакт телефон и мејл наведени су на страни 3. конкурсне 

докутентације. Најава обиласка локације обавља се на захтев потенцијалног понуђача путем 

мејла, док је обилазак локације могућ до дана подношења понуде. 

 

 ПИТАЊЕ 2: 

 

 Да ли се формулација наведена на страни 18. конкурсне документације за Партију 1: 

„Приликом оцењивања понуда, заокруживање ће се вршити на две децимале“ примењује на 

цене и на пондере? 

 

 ОДГОВОР 2: 

 

  Формулација наведена на страни 18. конкурсне документације за Партију 1: 

„Приликом оцењивања понуда, заокруживање ће се вршити на две децимале“ примењује се 

само на пондере. 

 

ПАРТИЈА 2 

 

 ПИТАЊЕ 3: 

 

 Да ли се формулација наведена на страни 19. конкурсне документације за Партију 2: 

„Приликом оцењивања понуда, заокруживање ће се вршити на две децимале“ примењује на 

цене и на пондере? 



 ОДГОВОР 3: 

 

 Формулација наведена на страни 19. конкурсне документације за Партију 2: 

„Приликом оцењивања понуда, заокруживање ће се вршити на две децимале“ примењује се 

само на пондере. 

 

 ПИТАЊЕ 4: 

 

 У оквиру критеријума за доделу уговора за Партију 2, за други критеријум на страни 

19, наручилац је утврдио „цена минута разговора у оквиру исте мрежне групе“, док је у 

оквиру табеле обрасца понуде на страни 30 навео „цена минута разговора у оквиру исте 

мрежне групе са префиксом 018“. Сугеришемо наручиоцу да усклади називе другог 

критеријума на страни 19.и 30. конкурсне документације. 

 

 ОДГОВОР 4: 

 

 Други критеријум за доделу уговора за Партију 2, наведен на страни 19. конкурсне 

документације  односи се на цену минута разговора у оквиру исте мрежне групе са 

префиксом 018, како је наведено у обрасцу понуде за Партију 2, на страни 30. конкурсне 

документације. 

 

 ПИТАЊЕ 5: 

 

 Наручилац је на страни 20. конкурсне документације дефинисао резервне 

критеријуме за Партију 2. За други резервни критеријум наручилац је навео „цена разговора 

између мрежних група“. Молим вас за појашњење на коју конкретно цену се односи јер у 

оквиру конкурсне документације понуђачи треба да доставе цене минута разговора у 

националној фикној телефонији изван мрежне групе (међуградски позив) и цену минута 

разговора од претплатника фиксне телефоније ка мобилној мрежи. Да ли је други резервни 

критеријум цена минута у међуградском саобраћају или цена минута ка мобилној мрежи? 

 

 ОДГОВОР 5: 

 

 Други резервни критеријум за Партију 2 се односи на цену минута разговора у 

националној фикној телефонији изван мрежне групе (међуградски позив). 

 

 

 

 

    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


