Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд
Евиденциони број: 404-63/19-7
Датум: 10. 04. 2019.
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 13/19 – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
За јавну набавку у отвореном поступку бр. 13/19 – услуге мобилне телефоније,
постављена су следећа питања понуђача:
Питања:
“
1. Molimo Naručioca da definiše koja je najniža cena koja se može ponuditi za kriterijume kod kojih
se ponderiše cena?
2. Kod rezervnog kriterijuma Naručilac je definisao sledeće: „ Ukoliko dve ili više ponuda imaju isti
broj bodova, prednost prilikom rangiranja imaće ponuđač koji je dao nižu cenu“. S obzirom da se
ponderišu četiri cene, molimo Naručioca da precizno definiše na koju od četiri cene koje se
ponderišu, se odnosi ova napomena.
3. Na koliko decimala će naručilac zaokruživati pondere prilikom ocenjivanja ponuda?
4. Molimo Naručioca za potvrdu da ponuđači iskazuju cene u svojim ponudama na dve decimale, s
obzirom na to da se u Zakonu o Narodnoj banci Srbije član 53. stav 1. navodi da je „Novčana
jedinica Republike Srbije jeste dinar, koji se deli na 100 para.
5. U vezi sa finansijskim sredstvom obezbeđenja za ozbiljnost ponude, molimo naručioca za
pojašnjenje da li je u pitanju tehnička greška kada se navodi da se menično ovlašćenje izdaje na
vrednost od 3.750.000,00 dinara, s obzirom da maksimalni iznos može biti 10% od vrednosti
ponude ili ugovorene vrednosti bez PDV-a, shodno članu 13. stav 2 Pravilnika o obaveznim
elementima konkursne dokumentacije. Potrebno je definisati ispravan iznos i naznačiti da li je taj
iznos bez ili sa uračunatim PDV-om.
”
Одговори:
1. Најнижа цена је 0,01 динара.
У циљу прецизног математичког израчунавања и избегавања математичке операције
дељења са нулом, понуђена цена не може бити 0,00 (нула) динара.
2. Нижа цена за позиве ка другим мобилним оператерима.
3. Заокруживање пондера ће се вршити на две децимале.
4. Цена се исказује на две децимале.
5. Наручилац ће изменити назначну висину на износ од 370.000,00 динара са ПДВ-ом.
НАПОМЕНА: Наручилац ће померити датум за достављање и отварање понуда са
назначеног 29. 04. 2019. године (нерадни дан) на 07. 05. 2019. године. Обавештење о
померању рока за подношење понуда, као и пречишћену верзију конкурсне документације
наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
за Комисију за јавну набавку
Братислав Татић, дипл. инж.
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