ЈКП за изградњу и обављање превоза путника метроом
и развој градске железнице у Београду
„Београдски метро и воз“ Београд

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:ЈНМВ 06/19
Датум: 19.12.2019.
ДОДАТНЕ ИНФОРАМЦИЈЕ /ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
БР. 2
На основу чл. 54 и 63 Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15), Комисија
за јавну набавку бр. ЈНМВ 06/19 за набавку услуге: УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛФОНИЈЕ , на захтев заинтересованог
лица даје додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде.
У наставку су питања заинтересованог лица и одговори Комисије за јавну набавку (у наставку Комисија) :
ПИТАЊЕ
Поштовани,
У вези са припремом понуде за јавну набавку број ЈНМВ 06/19 – Услуге мобилне телефоније, за потребе
наручиоца ЈКП „Београдски метро и воз“, неопходне су нам додатне информације и појашњења:

1. Молимо за појашњење елемената критеријума од 3-5. Наиме, наручилац захтева да се у обрасцу
понуде и обрасцу структуре цене упишу: Цена минута разговора за позиве ка међународним
дестинацијама без ПДВ, након потрошених минута из пакета, као и Цене минута и СМС у ромингу у
Европи без ПДВ, након потрошених из пакета. С обзиром да се цене минута ка међународним
дестинацијама, као и цене позива и СМС порука у ромингу разликују у зависности од зоне у којој се
одређена земља налази, понуђачи нису у могућности да упишу јединствену цену за све међународне
дестинације и све земље Европе. Такође, разликују се цене одлазних и долазних позива у ромингу,
као и обрачунски интервал за исте. С тим у вези, молимо за измену елемената критеријума, као и
обрасца понуде и структуре цене у том смислу да се одреде тачне земље које су битне за наручиоца,
као и да се раздвоје цене одлазних и долазних позива у ромингу.
2. За сваки од елемената критеријума наручилац је дефинисао формуле према којима се бодују понуде.
С тим у вези, потребна нам је информација која је најнижа понуђена цена коју понуђачи могу понудити
како би формула функционисала?
ОДГОВОР КОМИСИЈЕ:

1. Цене се односе на цену одлазног позива/SMS на зону којој припадају: Француска, Шпанија , Италија,
Немачка ), због чега ће бити измењена стр. 8-9/35 - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА и Образац
понуде и Структуре цене. Услед насталих измена, биће продужен рок за достављање понуда, о чему
ће Наручилац објавити обавештење.
2. Најнижа цена која се може понудити је 0,01 динар без ПДВ, што је већ прецизирано у појашњењу
бр. 1
Ово појашњење у целости замењује појашњење број 2 које је објављено дана 19.12.2019. (јер је у
претходно објављеном појашњењу грешком изостављен одговор на друго питање
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