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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ БРОЈ: А01.01-5809/6 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН 121/19 (1.2.67) ДАТУМ: 08.11.2019. године  ЛАЗАРЕВАЦ      ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ)  БРОЈ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН  121/19 (1.2.67)  Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и конкурсној документацији, дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну набавку   услуге мобилне телефоније  ЈН  121/19 (1.2.67).      Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 07.11.2019. године у 15:02 (питање заведено првог следећег радног дана  код наручиоца односно 08.11.2019.) захтев за додатним појашњењем у вези припремања  понуде  за ЈН 121/19 (1.2.67) односно  следеће питање:  ПИТАЊЕ  (ЦИТИРАНО):   Na strani 16. u delu Specifikacije za nabavku usluge  mobilne telefonije, propisali ste kao zahteve :    Уколико Наручилац буде имао потребу (искључиво на писани захтев  овлашћеног лилца наручиоца) за неком услугом мобилне телефоније која није наведена у спецификацији или као елемент за оцену понуда (ММС, међународни позиви итд.), Понуђач је дужан да омогући према важећем званичном ценовнику или према промотивном комерцијланом тарифном профилу/додатку у моменту пружања услуге.    Активација интернет услуге за све бројеве  ће се вршити искучиво на  писани захтев овлашћеног лица наручиоца   Molimo Vas za informaciju o kojoj količini i vrednosti usluga se radi? Prema usvojenom zahtevu za zaštitu prava za Sportski centar Čajetina za JNMV 6/2019 U, koji Vam dostavljamo u prilogu, molimo Vas da definišete sve usluge budući da će se iste naplaćivati po zaključenom ugovoru, a po predmetnim odredbama konkursne dokumentacije iste nisu ni od kakvog uticaja na rangiranje ponuda i samim tim nisu od uticaja na dodelu ugovora, iako će i za takve usluge ponuđač biti plaćen po zaključenom ugovoru  ОДГОВОР:   
Наручилац ће из конкурсне документације  обрисати део који се односи на  услуге мобилне телефоније   које нису од утицаја на  рангирање понуда , самим тим  нису ни од утицаја  на  доделу уговора. 
 Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 08.11.2019. године у 08:32   захтев за додатним појашњењем у вези припремања  понуде  за ЈН 121/19 (1.2.67) односно  следеће питање:  Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 07.11.2019. године у 15:02 (питање заведено првог следећег радног дана  код наручиоца односно 08.11.2019.) захтев за додатним појашњењем у вези припремања  понуде  за ЈН 121/19 (1.2.67) односно  следеће питање:  ПИТАЊЕ (ЦИТИРАНО):   U vezi sa pripremom ponude za Naručioca Javno preduzeće za komunalnu privredu „Lazaravac“, usluge mobilne telefonije,br.JN 121/19,molimo vas za pojašnjenje i odgovor na pitanje:   U okviru tehničke specifikacije na strani 16. konkursne dokumentacije Naručilac navodi „Obaveza dodeljivanja internet saobraćaja u zemlji po maksimalnoj brzini u količini od 500 MB za svaki broj, a nakon 
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potrošenih 500MB korišćenje interneta po smanjenoj brzini prenosa podataka.“ Gde u okviru ponude ponuđači iskazuju cene za zahtevani dodatak ? Sugerišemo Naručiocu da u okviru obrasca strukture cene predvidi mesto gde ponuđači mogu iskazati cene za internet saobraćaj.   ОДГОВОР:    У оквиру  обрасца структура цене наручилац  неће предвидети место где ће се  податак за цену интернет саобраћај исказат, јер је услов наручиоца да се ова услуга омогући на терет даваоца услуге. Додељивање интернет саобраћаја  у земљи  по максималној брзини у количини од 500 МВ за сваки број након потрошених 500 МВ   коришћење интернета по смањеној брзини преноса података, на терет даваоца услуге  је на месечном нивоу.      У складу са  издатим одговорима, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и  продужити рок за подношење понуда.  Конкурсна документација после прве измене и обавештење о продужењу рока за подношење понуда ће бити објављени  у Законом предвиђеном року на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 


