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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: 
“ 
 Poštovani, 

 
U vezi raspisane nabavke za telekomunikacione usluge, Telenor doo u svojstvu potencijalnog 
ponuđača moli za sledeća pojašnjenja i dodatne informacije. 
 

1. Obraćamo vam se u smislu člana 63 st. 2 Zakona o javnim nabavkama. 
Naručilac je u okviru tehničke specifikacije naveo sledeće: 
 

• Услуге повезивања кућних фиксних телефонских централа са централом оператера 
мобилне телефоније се могу реализовати преко постојеће опреме наручиоца, 
жичаним путем преко бакарних преносних путева (бакарних парица) и оптичким 
путем, без додатних улагања у инфраструктуру и додатну опрему. 

 
Predmetni zahtev naručioca nije u logičkoj vezi sa predmetom konkretne partije, odnosno 
sa nabavkom usluge mobilne telefonije i to iz sledećih razloga. 
 
Naime,  povezivanje kućne centrale fiksne telefonije Naručioca sa mrežom mobilne 
telefonije Ponuđača, ne predstavlja uslugu mobilne telefonije, koja je predmet konkretne 
javne nabavke! 
Ističemo da pružanje usluge telefonije putem mobilne telekomunikacione mreže ne iziskuje 
izvođenje bilo kakvih građevinskih radova budući da se usluga pruža bežičnim putem, što 
uostalom proizilazi i iz Licence za javnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne 
telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom koje 
izdala Republička agencija za elektronske komunikacije za teritoriju RS. 
 
Radi ostvarivanja zahtevane funkcionalnost, a to je ostvarivanje povoljnijih tarifa prema 
mobilnim brojevima izabranog ponuđača sa fiksne telefonske centrale, smer komunikacije 
je usmeren od fiksne telefonije ka mobilnoj što nije povezano sa pretplatničkim 
brojevima  priključenim na mobilnu telekomunikacionu mrežu, koje su predmet ove 
nabavke za mobilnu telefoniju. Dodatna potvrda je predmetni zahtev pogrešno uvršten u 
okviru partije mobilne telefonije je to što tražite da se ova funkcionalnost realizuje 
tehnologijom bilo preko bakarnih parica ili optičkih vlakana što su tehnologije fiksne 
telefonije. 
Zbog svega što smo istakli navedeni zahtev iz konkursne dokumentacije nije u logičkoj vezi 
sa nabavkom usluga mobilne telefonije. Kako javna nabavka nije  oblikovana  po partijama 
i kako bi obezbedili veću konkurentnost ponuda , molimo za izmenu konkursne 
dokumentacije tako što ćete traženu funkcionalnost odvojiti u zasebnu partiju. 
U suprotnom ćemo biti primorani da se Zahtevom za Zaštutu prava obratimo nadležnoj 
Republičkoj Komisiji. 

1/3 
 



 
U svakom slučaju ukazujemo da navedena funkcionalnost odnosno isporuka isporuka 
traženog servisa je moguća ne samo žičnim putem već i preko drugih pristupnih tj bežičnih 
tehnologija (npr radio relejni link), uz identičan  kvalitet usluge koji zahtevate odnosno 
odgovara potrebama naručioca - kako je propisano Članom 70 zakona o JN. Dodatno, 
RATEL licenca obavezuje Telenor da funkcionalnosti tj. kvalitet usluge pruža prema 
važećim propisima/standardima bez obzira na izabaranu tehnogiju kojom se vrši isporuka 
usluge 
 
U skladu sa navedenim molimo vas da ili iz tehničke specifikacije izbacite , odnosno 
uvrstite izmene  na koje vam je ukazano ovim dopisom,kao i da izvršite izmenu konkursne 
dokumentacije na način da svim potencijalnim Ponuđačima omogućite slobodan izbor 
pristupne tehnologije, tj. tehnologiju izvršenja za isporuku neophodne funkcionalnosti. U 
suportonom se direktno favorizuje ponuđač Telekom Srbija ad Beograd u odnosu na ostale 
ponuđače iz razloga što upravo samo navedeni ponuđač poseduje predmetnu infrastrukturu 
(bakar i optiku), pa ćemo biti primorani da se Zahtevom za Zaštutu prava obratimo 
nadležnoj Republičkoj Komisiji. 

 
2. Molimo Vas da definišete i kontakt podakte osobe koju možemo kontakirati ukoliko bude 

postojala potreba obilaska lokacije naručioca. ” 
 
Одговори: 

 
У вези са наводима да повезивање кућне централе фиксне телефоније са мобилном није у 
вези са предметом јавне набавке указујемо на следеће: 
 
Сви мобилни оператери у оквиру својих понуда као додатну услугу нуде услугу повезивања 
са фиксним ка мобилним линијама са одређеним погодностима које се огледају у 
повољнијој услузи повезивања са фиксних линија ка мобилним линијама са одређеним 
погодностима и које се огледају у јефтинијој услузи повезивања са фиксне мреже према 
мобилној што и представља захтев наручуоца. 
Сходно наведеном, а на основу спроведног истраживања тржишта, установили смо да је 
повезивање кућне централе наручиоца у циљу омогућивања повољније тарифе са фиксних 
ка мобилним оператерима везано за услуге мобилне телефоније односно да захтев 
представља додатну услугу мобилне мреже, а не фиксне. 
  
Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача да је могуће реализовати услугу 
бежичним путем, али под условом да се услуга реализује у лиценцираном опсегу. С тим у 
вези, неопходно је да понуђачи који планирају такву врсту конекције доставе изјаву дату у 
прилогу овог дописа. 
 
 
НАПОМЕНА: Наручилац ће, у складу са изменом и допуном конкурсне документације, 
померити датум за достављање и отварање понуда и објавити обавештење о померању рока 
за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.  
 

 
 за Комисију за јавну набавку  
 
 

             Братислав Татић, дипл. инж. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
 о коришћењу лиценцираних фреквенција  

  
  

  
Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да ће 
понуђач _____________________________________пријавити линк за бежичну 
конекцију код „Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 
услугe“-РАТЕЛ.  
  
  
  
 У _________________________,  
  
  
 Дана ______________________ год.   
                                                                                                    ПОТПИС ПОНУЂАЧА  
  
  
  
                                        
                                                                          М. П.             _______________________     
  
                                                                                                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Напомена: Уколико понуђач не планира wi-fi конекцију није у обавези да достави ову 
изјаву.  
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