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Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

     Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 

 

Деловодни број:  014.2-5750/2-1 

Датум: 19.07.2018. године 

 

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015, и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), и Решења о образовању комисије за спровођење 

поступка јавне набавке број 014.2-5750/1 од 06.07.2018. године, Комисија за јавну набавку је 

припремила: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

ЈНМВ 29/2018 МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА 

 

Дана 16.07.2018. године примљен је допис путем електронске поште којим 

заинтересовано лице тражи додатну иформацију или појашњење у вези са припремањем 

понуде за јавну набавку услуга – Мобилна телефонија, у поступку јавне набавке мале 

вредности ЈНМВ 29/2018, деловодни број 014.2-6078. 

  

Питање: 

 

1. Сугеришемо Наручиоцу да усклади називе критеријума 5, на странама 17, 20, 25 и 34. На 

страни 17 и 20 пети елемент критеријума носи назив: Цена ГПРС саобраћаја по 1 kb/s, а на 

странама 25 и 34 пети елемент критеријума нови назив: Цена ГПРС саобраћаја. 

 

2. На колико децималасе заокружују цене? 

 

3. На колико децимала се закокружују пондери? 

 

Одговор: 

 

1. Елемент критеријума за доделу уговора је Цена ГПРС саобраћаја по 1 kb/s како је и 

наведено у тачки 5) Критеријуми за доделу уговора (страна 17/53) и тачки 6) Обрасци који 

чине саставни део понуде (страна 20/53) Конкурсне документације. У тачки 6.2) Образац 

структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (страна 25/53), у табели 1. ставка 

број 5., у колони 2. наведен је опис услуге Цена ГПРС саобраћаја, у колони 3. количина 1 

док је у колони 4. наведена јединица мере 1  kb/s, самим тим потенцијални понуђачи су 

дужни понудити цену ГПРС саобраћаја по 1 kb/s. У тачки 7) Модел уговора (страна 34/53), 

члан 2. став 1. у табели  је наведен опис услуге Цена ГПРС саобраћаја, количина 1,  

јединица мере 1  kb/s самим тим потенцијални понуђачи су дужни уписати цену ГПРС 

саобраћаја по 1 kb/s. 

Имајући у виду наведено недвосмислено се може утврдити да је елеменат критеријума за 

доделу уговора под редним бројем 5. „Цена ГПРС саобраћаја по 1 kb/s“ јасно дефинисан.  
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2. Понуђачи исказују цене у понуди на две децимале. 

 

3. Пондери се заокружују на две децимале. 

 

На основу члана 63. став 3. ЗЈН Наручилац одговор објављује на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.zelenilo.com 

    

 

 

 

Комисија за јавну набавку  

 

 

                                                                                                  

http://www.zelenilo.com/

