
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
 

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник 
РС”бр.124/2012”, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јнмв 25/2015 Услуге мобилне 
телефоније: 

Питања заинтересованих лица 

За јавну набавку  Услуге мобилне телефоније,број ЈНМВ 25/2015  

Број:03/5133 
Датум: 20.11.2015. године. 

Питање Понуђача 1 : 

 
Poštovani, 
  
U vezi sa pripremom ponude za javnu nabavku usluga mobilne telefonije, JNMV 
br. 25/2015, molimo vas za pojašnjenja i odgovore na pitanja: 
  

1.    U tački 3.11. Obavezna sredstva obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača – dobavljača, na 
strani 9/34 KD, stoji da procenjena vrednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 417.000,00 din 
bez PDV-a i da iznos menice – ovlašćenja za ozbiljnost ponude mora biti najmanje 10% od ove 
procenjene vrednosti (dakle, ≥ 41.700,00 din), odnosno 5% od procenjene vrednosti na 
dvogodišnjem nivou („Ugovor se zaključuje na period od dve godine“ – član 1. Modela ugovora, 
strana 30/34 KD). Nije jasno značenje iskaza: „ukupaniznos od 10% bez PDV-a, 
odnosno ____________dinara na ime: ozbiljnosti ponude“ (10% od čega

2.    U tački 3.11. Obavezna sredstva obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača – dobavljača, II   
Izabrani ponuđač je dužan da dostavi:, na strani 10/34 KD, stoji da menica – ovlašćenje za dobro 
izvršenje posla mora biti „na vrednost od 10 % 

: od procenjene 
vrednosti na godišnjem ili dvogodišnjem nivou, ili možda (najmanje verovatno) od ukupne 
vrednosti ponude?) u stavu 1. Obrasca br. 11, na strani 33/34 KD. 

ukupne vrednosti ponude bez PDV sa rokom 
trajanja sve do konačnog izvršenja posla (30 dana duže od 12 meseci od dana stupanja na 
pravnu snagu ugovora … “. Na istom mestu navodite: „Ponuđač, čija ponuda bude izabrana kao 
najpovoljnija će, u obazi je da istoga dana kada je potpisivanje ugovora dostavi  meničnu 
garanciju za dobro izvršenje posla na iznos od 10% vrednosti ponudebez  PDV-a, sa rokom 
važenjea, najmanje 30 dana duže od vremena trajanja ugovora, odnosno 24 meseca od dana 
zaključenja ugovora“. Zatim, u Obrascu br. 8, na strani 25/34 KD, definišete podatke za menicu 
za dobro izvršenje posla, i to: „u iznosu 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a sa rokom važnosti 
30 dana dužim od ugovorenog roka za konačno izbršenje posla

 

“. Molimo vas da razrešite ovu 
konfuziju. 



3.    Na strani 25/34 KD u Obrascu br. 8 (IZJAVA – finansijsko obezbeđenje) stoji: „Ponuđač se 
obavezuje da će, u slučaju dodele ugovora, dostaviti sredstvo finansijskog obezbeđenja 
predviđeno u modelu ugovora“. Kako sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla 
nije opisano u Modelu ugovora, molimo da u ovom smislu dopunite Model ugovora jer navedenu 
menicu izdajemo samo na osnovu potpisanog ugovora. 

4.    Na strani 33/34 KD dat je Obrazac br. 11 (OBRAZAC MENIČNOG PISMA – 
OVLAŠĆENJA). Iz stava 1. („Predajemo vam …“) i stava 6. („Važnost meničnog ovlašćenja 
…“) vidi se da se ovde radi o menici zaozbiljnost ponude

Број:03/5133-2 

. Zato je potrebno izmeniti stavove 3, 4. 
i 5. jer se u tekstu ovih stavova pominju termini „obaveze iz/trajanje predmetnog Ugovora“, kao 
da je u pitanju menica za dobro izvršenje posla. 

Датум: 20.11.2015. године. 

Питање Понуђача 2 : 

5.    Poštovani,  

Šaljemo vam dopis i sugestiju vezano za dodatni uslov koji ste tražili, kao i stav Republičke 
komisije za zaštitu prava. ( Ponuđač je u prilogu dostavio kopiju rešenja i stav Republičke 
komisije za zaštitu prava). 

Број:03/5133-3 
Датум: 23.11.2015. године. 

Питање Понуђача 3 : 

6. Poštovani,  

U vezi sa pripremom ponude za javnu nabavku usluga mobilne telefonije, JNMV br. 25/2015, 
molimo vas za pojašnjenja i odgovore na pitanja:  

1.    U obrascu Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 75. i 76. ZJN na strani 19 konkursne 
dokumentacije, kao dokaz ispunjenosti uslova posedovanja dozvole nadležnog organa za 
obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke, navedeno je rešenje Ministarstva trgovine, turizma 
i telekomunikacija. S tim u vezi napominjemo da operatori obavljaju delatnost pružanja usluga 
mobilne telefonije na osnovu Licence koju je operatorima izdala regulatorna agencija za 
elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), odnosno na osnovu upisa u Evidenciju 
operatora javnih komunikacionih mreža i usluga koju pomenuta agencija vodi. Shodno 
navedenom, kao dokaz ispunjenosti predmetnog uslova potrebno je predvideti ili dostavljanje 
kopije pomenute Licence ili dostavljanje potvrde RATEL- a o upisu u Evidenciju operatora 
javnih komunikacionih mreža i usluga koju je RATEL izdao svakom operatoru. 

 
 



Наручилац: Дом здравља „Земун“  
 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012”, 
14/2015 и 68/2015) Комисија за јнмв 25/2015 Услуге мобилне телефоније: 

 

Број:03/5150 
Датум: 23.11.2015 године. 

Одговор заинтересованом лицу 1: 

1.  Износ који се у писује у менично овлашћење, за финансијско обезбеђење за 
озбиљност понуде, треба да буде најмање 41.700,00 динара, како је наведено у тачки 
3.11. Обавезна средства обезбеђења, у делу Упутство понуђачима како да сачине 
понуду, конкурсне документације. Уговор ће бити заклључен на период од две 
године, а наручилац је одредио износ, не мањи од 41.700,00 као гаранцију за 
озбиљност понуде (без обзира на наведене проценте у конкурсној документацији). 

2.     Изабрани понуђач ће при закључењу уговора доставити финансијско обазбеђење 
за добро извршење посла и то бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ 
не мањи од 41.700,00 динара, са роком важења, меничног овлашћења 30 дана дужим 
од времена важења уговора, две године од закључења уговора (без обзира на наведене 
проценте у конкурсној документацији).Изабрани понуђач може задржати меницу, 
коју је приложио уз понуду али са новим меничним овлашћењем (новим роком 
важења, 30 дана дужим од две године од закључења уговора). 

3.     У моделу уговора додаје се Члан 2а који гласи: 

Изабрани понуђач ће при закључењу уговора доставити финансијско 
обазбеђење за добро извршење посла и то бланко соло меницу са меничним 
овлашћењем на износ не мањи од 41.700,00 динара, са роком важења, меничног 
овлашћења 30 дана дужим од времена важења уговора. 

4.        У меничном овлашћењеу за озбљност понуде, став: 

„Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до: 
промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање 
средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, 
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за 
правни промет.“ 

 

 



Мења се и гласи: 

„Менице су важеће и у случају  да дође до промена лица овлашћених за 
заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна 
Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних 
субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет, за време 
важења меничног овлашћења за озбиљност понуде.“ 

 

Број:03/5150-2 
Датум: 23.11.2015 године. 

Одговор заинтересованом лицу 2: 

5. Појашњење у погледу услова за неопходни финансијски капацитет – тачка 6 табеле 
Услова за учешће у поступку јавне набавке (Образац бр. 3): 

Тачка тачка 6 табеле Услова за учешће у поступку јавне набавке  

(Образац бр. 3), се брише. Наручилац не захтева доказе за финансијски капацитет. 

 

Број:03/5150-3 
Датум: 23.11.2015 године. 

Одговор заинтересованом лицу 3: 

6. Прихвата се.  


