
Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је захтев 

заинтересованог лица за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

услуге фиксне телефоније, ЈН бр. 1.2.3- јнмв/18, са следећим питањима: 

 

 

1. На страни 6 КД утврђена је обавеза понуђача да као обавезну садржину понуде 

доставе копију лиценце за јавну фиксну телекомуникациону мрежу и услуге 

јавне фиксне телекомуникационе мреже издата од стране Регулаторне агенције 

за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ). Према важећем 

Закону о електронским комуникацијама, оператори пружају услуге 

електронских комуникација на основу уписа у Евиденцију оператора јавних 

комуникационих мрежа и услуга, што се доказује  потврдом РАТЕЛ-а о упису 

понуђача у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга, док се 

лиценце и одобрења, у смислу појединачних дозвола више не издају. Лиценце за 

фиксну телефонију које је РАТЕЛ раније издао по основу претходно важећег 

Закона о телекомуникацијама важе до датума до ког су издате (и махом су 

истекле будући да су издаване на период од 10 година), након чега ти оператори 

настављају да пружају услуге по основу напред наведеног уписа у Евиденцију 

оператора јавних комуникационих мрежа и услуга.  

Имајући у виду све наведено, молимо вас да потврдите да се  као доказ 

испуњености предметног услова може доставити потврда Регулаторне агенције 

за електронске комуникације и поштанске услуге о упису у Евиденцију 

оператора јавних комуникационих мрежа и услуга.  

2. Сугеришемо наручиоцу измену навода датог на страни 8/28 КД, који гласи: 

„Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без 

ПДВ-а“, с обзиром да ће се избор најповољније понуде вршити применом 

критеријума „економски најповољнија понуда“, а на основу елемената који носе 

одређен број пондера а не на основу укупне понуђене цене. 

 

3. Наручилац је на страни 8/28 КД навео следеће: “Жребом ће бити обухваћене 

само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и 

исти рок испоруке“. Претпоставка је да је направљена техничка грешка и да би 

требало да стоји: “Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 

једнаку најнижу понуђену цену месечне претплате и исти рок плаћања“. 

Сугеришемо Наручиоцу корекцију наведеног. 

 

4. Молимо наручиоца за појашњење шта понуђачи уписују у поље „Укупна цена“ у 

структури цене услуга на страни 21/28 КД, односно шта представља укупну 

цену?  

 

 

Поводом достављеног захтева дајемо следеће одговоре: 

 

1. Као доказ испуњености предметног услова може се доставити потврда 

Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге о 

упису у Евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга.  

 

2. Приликом израде конкурсне документације начињена је техничка грешка 

на страни 8/28 у реченици која гласи: „Приликом оцене понуда као 



релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а“. У овој 

реченици је грешком уписана реч: „укупна“. Грешку исправљамо 

изостављањем речи: „укупна“ тако да ова реченица сада гласи: 

„Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се понуђена цена без 

ПДВ-а“.  

 

3. Приликом израде конкурсне документације начињена је техничка грешка 

на страни 8/28 у следећем наводу: „Жребом ће бити обухваћене само оне 

понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и 

исти рок испоруке“. Грешку исправљамо тако што се ова реченица брише 

и уместо ње се наводи следеће: „Жребом ће бити обухваћене само оне 

понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену месечне претплате и 

исти рок плаћања“. 

 

4. У поље „укупна цена“ на страни 21/28 конкурсне документације, 

понуђачи уписују збир понуђених цена за: месечну претплату по 

телефонској линији,  минут разговора у националној фиксној мрежи и 

минут разговора у националној мобилној мрежи. 

 

 

 

Ови одговори чине саставни део конкурсне документације за јавну набавку услуге 

фиксне телефоније, ЈН бр. 1.2.3-јнмв/18 

 

 

 

 

                                                                                             К О М И С И Ј А  

                                                                           ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.2.3-јнмв/18 

 


