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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са
припремаоем ппнуде
Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са
припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет услуге, Мпбилна
телефпнија, редни брпј јавне набавке 1.2.25/2018, Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п
јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр.
Питаоа:
Vezano za pripremu ponude za Naručioca Energetika“ d.o.o Kragujevac,usluge mobilne
telefonije,br.JN 1.2.25/2018,molimo Vas za pojašnjenje i odgovore na pitanja:
1. Na strani 8,u okviru kriterijuma za dodelu ugovora navedeno je da de se kriterijum:„Budžet za
beneficiranu nabavku mobilnih telefonskih uređaja“ ponderisati sa 20 pondera što ovaj
kriterijum svrstava pored pretplate u najznačajnije kriterijume , koji nose najvedi broj pondera a
samim tim i najviše utiču na izbor ponuđača.Obzirom da se cene mobilnih uređaja pojedinih
operatera značajno razlikuju , i do 30% , budžet koji se nudi na ovaj način nede biti uporediv jer
de za isti iznos ponuđenog budžeta pojedini ponuđači isporučiti i do 30% manje telefonskih
uređaja,odnosno ponuđači sa skupljim cenama telefonskih aparata modi de da ponude i do 30%
vedi budžet od realnog .Sugerišemo naručiocu da ovaj kriterijum izbaci iz liste kriterijuma za
dodelu ugovora i budžet za beneficiranu nabavku mobilnih telefonskih uređaja navede u
fiksnom iznosu kao uslov u tehničkoj specifikaciji.
2. Na koliko decimala se zaokružuju cene koje se ponderišu?
Одгпвпри:
1. Бучет за бенефицирану набавку мпбилних телефпнских уређаја се задржава кап елемент
критеријума кпји ће бити ппндерисан, али биће смаоен брпј ппндера са 20 на 10.
2. Цене кпје се ппндерищу се запкружују на две децимале.
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Будући да се кпнкурсна дпкументација меоа на 8 и маое дана дп истека рпка за ппднпщеое
ппнуда, врщи се прпдужеое рпка за ппднпщеое и птвараое ппнуда на 10.12.2018. гпдине у
11:00, пднпснп 11:30 шаспва.

Кпмисија за јавну набавку брпј 1.2.25/2018
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