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СОКОБАЊА
ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну
набавку мале вредности - Услуге комуникација за потребе Општинске управе општине
Сокобања број ЈН 24/20
Дана 06.08.2020. године, примили смо захтевe за додатне информације/појашњења у вези јавне
набавке мале вредности - Услуге комуникација за потребе Општинске управе општине
Сокобања број ЈН 24/20 у оквиру кога су постављена следећа питања:
1. „Молимо за исправку табеле цена за Партију 2 на страни 33 КД и на страни 53 КД,
тако да иста садржи све елементе критеријума који се пондеришу (дефинисане на
странама 21 и 22), са тачно усклађеним називима, с обзиром да иста не обухвата
поједине елементе критеријума, као нпр. „Цена минута саобраћаја према фиксној
телефонији“ а при том је „Цена СМС порука“ која носи 5 пондера подељена на „Цена
СМС у мрежи Даваоца услуга“ и „Цена СМС ван мреже Даваоца услуга“. Такође, у
обрасцу понуде на страни 33 КД „Укупна понуђена јединична цена“ у овом случају
нема смисла јер је критеријум економски најповољнија понуда а не најнижа понуђена
цена. У том смислу, молимо за измену обрасца понуде и обрасца структуре цене за
Партију 2.
2. Сугеришемо наручиоцу исправку табеле на страни 37 КД за Партију 3, тако да испод
реда „Укупна цена без ПДВ-а за 12 месеци“ стоји „Укупна цена са ПДВ-ом за 12
месеци“.
Комисија за јавну набавку је дана 06.08.2020. године, размотрила постављена питања и на
основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне информације
/појашњења, на постављена питања:
Наручилац ће у вези постављених питања, односно сугестија извршити измену конкурсне
документације.
Ова информација, сходно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама, биће објављена на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
Комисијa за јавну набавку с.р.

