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БРОЈ: ЈНМВ-2/05-366-8  Знак: ЉЉР 

ДАНА:24.03.2015.  Веза: ЈНМВ-2/05 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питање у вези са јавном набавком услуге 

мобилне телефоније, број ЈНМВ-2/05-366 

 

 

питање 1: 

 

У конкурсној документацији сте дефинисали пондерисање међународних позива  и 

роминг позива по зонама,  а при чему нисте навели конкретне земље које су Вам од 

интереса за Ваше пословање.  

Обзиром да сва три понуђача имају различите поделе земаља по зонама, разлика у цени 

може бити значајна ( узети у обзир нашу Зону 0 која дефинише изузетне ниске цене ка 

Црној Гори и Бих, а нису дефинисане у Зони И како сте навели). 

 

 

одговор 1: 

 

Земље од интереса за наше пословање су Мађарска, Румунија и  Грчка. Један од захтева 

у Конкурсној документацији јесте и достављање списка земаља по зонама што ће 

комисији користити управо за сагледавање цена у земљама које су од интереса за наше 

пословање. 

 

 

питање 2: 

 

У дефинисању пакета, нисте убацили могућност да Вам се у оквиру додељених 

бесплатних минута омогуће и разговори ка иностранству, што представља изузетан 

бенефит за Вас, и на тај начин смањујете трошкове Ваших комуникација. 

Оваква могућност је стандардни део понуде Понуђача и требало би да је узмете у обзир.  

 

Поред овог бенефита, размотрите могућност бонус минута у оквиру мреже Понуђача и ка 

фиxној телефонији, а који нисте предвидели уколико сте истраживали понуду на 

тржишту мобилне телефоније. 

 

одговор 2: 

 

При састављању конкурсне документације узели смо у обзир досадашње трошкове 

мобилне телефоније. Што се тиче пакета дефинисали сми минималне пакете и пакете 

који су нам били довољни у досадашњем коришћењу услуге мобилне телефоније. С 

обзиром на то да су пакети које нуде понуђачи веома различити, сматрамо да је у нашој 

конкурсној документацији дефинисан минимум коме се могу прилагодити потенцијални 

понуђачи. 

 

питање 3: 

 

Није нам најјасније по којим тарифама се обрачунава саобраћај у земљи након 

потрошених минута и смс порука у земљи. Сматрамо да је ово обавезна детаљ техничке 

пецификације који морате навести. 
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одговор 3: 

 

Након потрошених минута и SMS порука укључених у месечну претплату тарифирање се 

врши према ценовнику Понуђача с тим да цене не смеју бити веће од следећих износа: 

минут ка свим мрежама максимално 5,5 динара, успостава везе максимално 4 динара, 

SMS максимално 3,5 динара. Цене су дате без ПДВ-а 

 

питање 4: 

 

Обзиром да сте у списку обавезних услуга навели активацију BlackBerry услуге, ова 

информација је контрадикторна са захтевом за техничким спецификацијама модела 

телефонских апарата, обзиром да се ради о спецификацијама апарата андроид 

платформе. 

 

одговор 4: 

 

Захтев за активацију BlackBerry услуге се брише из Конкурсне документације. 

 

 

питање 5: 

 

У дефинисању пакета сте навели и “пренос неискоришћених минута”. Молим да 

дефинишете период на који се односи овај пренос и максимум. Да ли се то односи на 

пренос у следећи месец до максимално дуплиране количине минута по пакету? 

Уколико јесте , молим да специфицирате детаље. 

 

одговор 5: 

 

Пренос неискоришћених минута ка свим мрежама и СМС порука у наредни месец. 

Максимална количина саобраћаја у наредном месецу може бити дуплирана количина 

саобраћаја у оквиру месечне накнаде за пакет. 

 

питање 6: 

 

У оквиру конкурсне документације нисте навели минимални буџет за телефоне (или став 

где се може написати сума) , те сте себе ставили у ситуацију да может добити моделе 

који се уклапају у наведене карактеристике, али који можда не одговарају Вашим 

афинитетима. 

 

 

одговор 6:  

 

Буџет за телефоне у минималном износу износ од 200.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Наручилац има право да повлачи телефоне из предвиђеног буџета током целог периода 

важења уговора без продужења уговорног периода приликом куповине телефона. 

Понуђач ће сваки телефон из предвиђеног буџета наплатити Наручиоцу по цени од 1 

динар. 

 

 

Комисија за јавне набавке 

 

Тамара Зеленовић Васиљевић           ................................................................... 

Сандра Јавор Ивковић, дипл.прав. ........................................................................ 

Љубица Розић, дипл.инж.агроек.   ........................................................................ 

 


