Наручилац:
МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА,
ПЕТРОВАРАДИН
Тврђава број 4, Петроварадин
Комисија за јавну набавку:
Број: .............................. 01-108-6/4-2017
Датум:.......................17.07.2017.године
Нови Сад

Број: ......................... 01-108-6/13-2017
Датум:.......................25.07.2017.године
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр.
124/2012 и измене и допуне Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“бр. 14/2015“)
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ
САДА,ПЕТРОВАРАДИН број 01-108-6/4-2017 од 17.07.2017.године
припремила је

ОДГОВОР ЗА:
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1
у вези конкурсне документације за јавну набавку услуга- Услуге МОБИЛНЕ
ТЕЛЕФОНИЈЕ
-МАЛА ВРЕДНОСТ-ЈН МВ 1.2.4/2017
БРОЈ КД: 01-108-6/6-2017 од 21.07.2017.године
Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe за јавну набавку услуга- Услуге МОБИЛНЕ
ТЕЛЕФОНИЈЕ, - МАЛА ВРЕДНОСТ-ЈН МВ 1.2.4/2017, БРОЈ КД: 01-108-6/6-2017 од
21.07.2017.године
Дана 24.07.2017. године примили смо е-mailом допис којим заинтересовано понуђач тражи
додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга- Услуге
МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, - МАЛА ВРЕДНОСТ-ЈН МВ 1.2.4/2017, БРОЈ КД: 01-108-6/6-2017
од 21.07.2017.године
Одговор на Захтев број 01-108-6/10-2017
понуђача :

од 24.07.2017.године заинтересованог

Poštovani,
U vezi sa pripremom ponude za javnu nabavku USLUGA MOBILNE TELEFONIJE, JNMV br. 1.2.4/2017, za
potrebe MUZEJ GRADA NOVOG SAD, molimo vas za pojašnjenja i odgovore na pitanja:
1. Na koliko decimala Ponuđači iskazuju cene u svojim ponudama?
2. Na koliko decimala se zaokružuju ponderi?
3. Šta za naručioca predstavlja najnižu ponuđenu cenu u formuli?
4. Da li se može ponuditi cena od 0,00 din? Napominjem da je zbog tipa formule koja je data za obračun
pondera matematički nelogično ponuditi nulu, deljenja nulom.
5. Da li se cene mesečne pretplate PAKETA 1 i cena mesečne pretplate PAKETA 2, ponderišu sa PDV-om
ili bez PDV-a?
6. Da li se kod cene pretplate za PAKET 1 i PAKET 2, prilikom ponderisanja za obračun uzimaju cene
pretplate PAKETA 1 i PAKETA 2 za jedan pretplatnički broj ili se uzima ukupna cena mesečne pretplate
PAKETA 1 za 45 pretplatnička broja i ukupna cena mesečne pretplate PAKETA 2 za 5 pretplatnička broja?
7. Molimo vas da obrazac strukture ponuđene cene na strani 25/49 konkursne dokumentacije uskladiti sa
obrascem ponude na strani 24/49. Ili da isti uklonite iz konkursne dokumentacije .

Комисија је прегледала конкурсну документацију и дала одговро на затражена
питања:
одговор на питање број 1
-цена се може понудити у највише две децимала
одговор на питање број 2
-пондери се заокружују на две децимале
одговор на питање број 3
-најниже понуђена цена је цена коју је понудио понуђач, то јест ако има више
понуђача узима се најнижа цена од свих понуђених које су дали понуђачи
одговор на питање број 4
- Најнижа могућа понуђена цена је 0,01 дин без ПДВ због применљивости формуле
одговор на питање број 5
-све у јавним набавкама узражава се без пдв-а, тако да се пондерише без пдв-а
одговор на питање број 6
-за цене претплате за ПАКЕТ 1 и ПАКЕТ 2, приликом пондерисања за обрачун
узимају се цене претплате ПАКЕТА 1 и ПАКЕТА 2, цена месечне претплате ПАКЕТА 1 за 45
претплатничка броја и цена месечне претплате ПАКЕТА 2 за 5 претплатничка броја?
одговор на питање број 7
Сходно одредбама Закона о јавним набавкама члан 61 у којој се говори о обавезној
садржини конкурсне документације («Службени гласник РС», бр.124/12, 14/15 и 68/15) и
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр. 29/13 и 104/13)
тачка 7) обрасцу структуре цене са упуством како да се попуни обавезан је елемент
који мора конкурсна документација да садржи, у обрасцу структуре цене морају бити
приказани основни елементи понуђене цене, као што су
1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ
2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је
наведени податак неопходан ради (обрачуна) током периода трајања уговора, наручилац
мора знати како се обрачунава и шта плаћа, чак није ни тражено да се искаже структрура
свих трошкова.
Комисија констатује да је дошло до неспоразума или нејасног тумачења, при
тумачењу захтева цена за минутажу структуре цене, и једино је логично да то цена
минута након потросених бесплатним минута и порука у пакету.
Комисија није прихватила захтев заинтересованог понуђача да избрише структуру
цене јер би самим тим свесно прекршила закон.
Захтев је необичан, јер се ови подаци не бодују, а Наручилац мора и имаће увид у
те елементе при првом обрачуну након уговора,
Одговор на Захтев број 01-108-6/11-2017
понуђача :

од 24.07.2017.године заинтересованог

Poštovani,
U vezi sa pripremom ponude za javnu nabavku USLUGA MOBILNE TELEFONIJE, JNMV
br. 1.2.4/2017, za potrebe MUZEJ GRADA NOVOG SAD, molimo vas za pojašnjenje i odgovor na
pitanje:
1.

Da li su ponuđači u obavezi da u okviru ponude dostave menicu za ozbiljnost ponude?

Комисија констатује да је при прегледу конкурсне документације за одговор на постављено
питања уочила двосмислену грешку у конкурсној документацији на страни 31/49 где стоји
НАПОМЕНА: као средство обезбеђења за добро извршење, понуђач је дужан да уз понуду
достави:
што је немогуће јер нико не зна коме ће се доделитит уговор. У свим осталим деловима
конкурсне документације стоји што је и логично

- Начин подношења: у моменту закључења уговора.
Комисија констатује да је довољно јасно тумачење ове начуњене грешке и да након овог
појашњења не би смело да буде никаквих нејасноћа по овом питању, и да није потребно
достављање менице за озбљност понуде
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се
на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

