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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Прерадовићева 2 

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

Број: 695/1 

Датум: 15.06.2020.  

 

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 12.06.2020. год. заведеног под дел. бројем 695, 

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: 

 

 

ЧЕТВРТЕ  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

 

Заинтересовано лице је поставило питање: 

 

“На страни 9 Конкурсне документације одредили сте да су сви понуђачи дужни да изврше 

мерење сигнала на одређеним локацијама у тачно одређено време и да се извештај о извршеном 

мерењу доставља уз понуде. 

 

Из појашњења у вези са припремањем понуде бр. 678/1 од 11.06.2020. године, које сте данас 

објавили на портаул јавних набавки, проистиче да је потенцијални понуђач Телеком Србија 

приликом вршења мерења сигнала на локацији ШГ „СОМБОР“ Бачки Моноштор није добио 

резултате који су захтевани конкурсном докуметацијом, што правда лошим напајањем базне 

станице, а ви као наручилац Телекому одобравате нов термин за вршење мерења квалитета 

сигнала?! 

 

Теленор се изричито противи да се било ком понуђачу дозволе нови термини за мерење сигнала, 

јер су исти већ били одређени конкурсном документацијом. На наведени начин Телеком се ставља 

у повољнији положај у односу на остале понуђаче и даје му се прилика да своју понуду која би 

била неодговарајућа начини одговарајућом. 

 

Не мање важна је и чињеница да се лоше напајање базне станице не може подвести под вишу 

силу, већ под лоше одржавање што не представља извињавајући разлог за лош квалитет сигнала 

приликом контролног мерења у термину који је био одређен конкурсном документацијом. 

 

Стога захтевамо да откажете нови термин за мерење сигнала и да насатвите са поступком 

јавне набавке.” 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

 

Наручилац приликом стручне оцене понуда оцењује да ли је понуда одговарајућа или не, а у 

Конкурсној документацији нигде експлицитно није наведено да је понуда аутоматски 

неодговарајућа, уколико је негде пређен лимит мерења сигнала.  
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Стога не можете прејудицирати да било ког понуђача стављамо у повољнији положај, нити ви 

можете процењивати како би била оцењена понуда тог понуђача. 

 

Остајемо при нашем ставу и одговору објављеном у Додатним информацијама и појашњењима  од  

11.06.2020. год. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                    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; 


