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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Прерадовићева 2 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  ЕППДВ:132716493 
 

Број: 639/1 

Датум: 02.06.2020.  

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (‘’Сл. гласник РС’’ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), а по Захтеву за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

достављеног од стране заинтересованог лица дана 01.06.2020. године, заведеног под дел. бројем 

639, којим се траже додатна појашњења у вези са припремањем понуде по позиву за подношење 

понуда број 37/20, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници ЈП 

“Војводинашуме“ Петроварадин, као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа дана 

15.05.2020. год. за јавну набавку УСЛУГА: ИЗБОР ОПЕРАТЕРА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  

2020. год. (за период до 2 године) У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ,  дају  се следеће: 

 

 

ПРВЕ  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

 

 

Заинтересовано лице је истакло следеће, цитат: 

 

“У спецификацији техничких захтева наводите да је потребно да је потребно да понуђачи обезбеде 

да претплата по картици износи 0, обавезна минимална гарантована месечна потрошња 0, 

саобраћај унутар ВПН групе 0, успостављање везе ка СВИМА БЕСПЛАТНО, 100 СМС порука за 

сваку од 100 картица БЕСПЛАТНО, 5ГБ за 100 картица БЕСПЛАТНО, 3ГБ за 150 картица 

БЕСПЛАТНО, 1ГБ за 200 картица БЕСПЛАТНО, 500МБ за све остале картице БЕСПЛАТНО. 

Даље у посебним захтевима наводите да је потребан буџет у износу од 14.300.000 РСД са ПДВ. 

 

Са друге стране критеријум за оцењивање понуде је екон. најпов. понуда, при чему су елементи 

критеријума саобраћај у оквиру мреже понуђача, саобраћај ка другим мобилним оператерима, 

саобраћај ка фиксној мрежи, СМС у домаћем саобраћају, цена по 1 кб интернета након 

потрошених бесплатних количина  - сваки од критеријума носи по 20 пондера. 

 

Из наведеног следи да ће елменти критеријума економски најповољније понуде бити једине 

услуге које ће изабрани оператор моћи да наплаћује и остварује зараду. 

 

Имајући у виду наведено молимо и захтевамо да нам доставите следеће податке: 

 

• Потрошња услуга која се тиче сваког критеријума за оцену понуда у последњих годину дана. 

• Процењена вредност јавне набавке 

 

Указујемо вам да конкурсном документацијом захтевате буџет за набавку мобилних телефона у 

вредности од преко 14 милиона динара, па је стога процењена вредност јавне набавке битан 

податак како би понуђачи могли да оправдају своје понуде. 
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Молимо вас и да нам доставите рачуне за услугу мобилне телефоније за протеклих 6 месеци, 

будући да је у јавној набавци из 2018. године, критеријум за доделу уговора такође био економски 

најповољнија понуда, те да је Телеком Србија са којим сте закључили уговор за све елементе 

критеријума понудио цене приближне 0,00 РСД, а са друге стране процењена вредност набавке је 

била 14.000.000 РСД без ПДВ-а. Предметни подаци су битни како би могле да се утврде ваше 

стварне потребе и потрошња услуге мобилне телефоније.” 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

 

Цитирани текст превасходно представља запажања и констатације заинтересованог лица, без 

иједног конкретно опредељеног питања, сугестије или примедбе. Наручилац остаје у свему при 

Конкурсној документацији број 471/1 од 15.05.2020. у уверењу да је иста сачињена на начин да 

омогућава свим заинтересованим лицима да учествују у јавној набавци и сачине прихватљиву 

понуду. 

 

У погледу захтева да се заинтересованом лицу достави податак о процењеној вредности јавне 

набавке, наручилац ће у погледу истог поступити у складу са Законом о јавним набавкама и 

податак о процењеној вредности објавити на јавном отварању понуда и констатовати то у 

записнику о отварању понуда, обзиром да за објављивање овог податка у овој фази поступка нема 

законску обавезу и да је општим актом наручиоца овај податак  одређен као пословна тајна. 

 

У погледу захтева заинтересованог лица за достављањем месечних рачуна за пружене услуге 

мобилне телефоније за протеклих 6 месеци, за услуге које наручилац користи  по основу уговора о 

јавној набавци који има закључен са Телеком Србија ад Београд, након спроведеног отвореног 

поступка за избор оператера мобилне телефоније 2018. год. (за период до 2 године), обавештавамо 

вас да све информације о претходно спрведеном поступку јавне набавке за услуге мобилне 

телефоније можете пронаћи на сајту наручиоца као и на Порталу јавних набавки, обзиром да су 

сходно Закону о јавним набавкама сви подаци и цене услуга на основу којих је уговор за услуге 

мобилне телефоније закључен јавно доступни на Порталу јавних набавки. Сходно наведеном, 

обавештавамо вас да достављање информација лицима која су заинтересована као могући 

учесници у поступку јавне набавке, а у вези са ценама услуга по важећем уговору, није интерес 

јавности, што је сама претпоставка Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја, већ је пре пословни и самим тим приватни интерес, што је у супротности са Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја, који у првом члану промовише принцип 

„заштите интереса јавности да зна“. Обзиром да сте поред овог захтева за додатним појашњењима 

конкурсне документације,  тражећи исте информације поднели наручиоцу и  Захтев за приступ 

информацијама од јавног значаја, одговор ћете добити засебно, након разматрања надлежног 

задуженог лица у ЈП “Војводинашуме“. 

 

Заинтересовано лице је поставило питање, цитат: 

 

“Молимо да нам разјасните Образац понуде и то део на 39ој страни конкурсне документације који 

носи налсов “2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, ВАЖНОСТ ПОНУДЕ, 

УСЛОВИ ПОНУДЕ”. 

 

Да ли је у предметни образац потребно унети цене са ПДВ-ом, или без ПДВ-а?” 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

 

На страни 26 Конкурсне документације број 471/1 од 15.05.2020. прецизно је одређено у 

поглављу: 
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5.9. Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi 
 
Cena u ponudi treba da bude izražena u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost (PDV). 

- Непотребно изостављено - 

 

Дакле, у обрасцу понуде понуђач уписује цене без ПДВ. 

 

Заинтересовано лице је поставило питање, цитат: 

 

„На страни 46 Конкурсне документације налази се Образац структуре цене са упутством како да 

се попуни. Молимо за појашњење које податке/цене је потребено унети у колоне VI, VII и VIII 

табеле? Понуђач не може унети укупну цену за услугу када у конкурсној документацији нисте 

навели које количине набављате.“ 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

 

У Табели „Образац структуре цене“, у трећој колони је обележје „Количина“. Дакле, Укупна цена 

(са ПДВ и без ПДВ) се добија множењем колоне III (количина) са јединичним ценама (са ПДВ и 

без ПДВ).  Колона VII (Износ ПДВ), добија се као разлика вредности колоне V и колоне IV 

помножена са количином (колона III). 

 

 

                                                                                                      

Председник Комисије за ЈН: 

Ђуро Копитовић, дипл.инж.ел. 

 

 

 

 

Доставити: 

- на Порталу јавних набавки; 

- на Интернет страници Наручиоца; 

- Сектору за комерц. послове и маркетинг; 

- Архиви ЈП; 


