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дел. бр. 4128-2
                                             
                 
                                                  
 На основу члана 20. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“  124/12, 14/15 и 68/15) даје
се следећи одговор на питања у вези Конкурсне документције за јавну набавку мале вредности
Услуга  фиксне  телефоније,  број  2/18-1,  а  која су постављена електронском поштом,  од  стране
заинтересованог понуђача, дана 01.06.2018. године.

Поштовани,
У складу са Законом о јавним набавкама, у име заинтересованог понуђача, молимо Вас за следећа
појашњења Конкурсне документације, односно указујемо на неправилности у истој:

Питање 1:

На страни 7. Конкурсне документације, наведено је следеће:

Понуђач је дужан да у случају потребе, дозволи постављање и других аналогних уређаја осим
телефонских апарата (АДСЛ модем другог оператера, факс ПОС терминал и слично) на сваки
аналогни директни телефонски прикључак.

Указујемо  наручиоцу  да  Одлуком  Републичке  Агенције  за  електронске  комуникације,  обавезу
пружања  велепродајне  услуге  широкопојасног  приступа  интернету  (што  укључује  постављање
АДСЛ модема другог оператера) има само оператор Телеком Србија ад који је обавезан да такву
услугу  пружи  другим  операторима.  Прописаним  условом  у  Конкурсној  документацији,  да  је
понуђач у обавези да  омогући и дозволи постављање АДСЛ модема другог  оператера и  друге
опреме  на  сваки  аналогни  директни  телефонски  прикључак,  намеће  се  практично  од  стране
наручиоца такав захтев сваком потенцијалном понуђачу, а такав захтев како наводимо може једино
да испуни и има законску обавезу да испуни само компанија Телеком Србија ад. На овај начин,
наручилац је довео понуђаче у неравноправан положај, као и ограничио конкуренцију, супротно
Закону о јавним набавкама.

Указујемо да Закон о јавним набавкама у члану 10, став (1) прописује да: „наручилац је дужан да у
поступку јавне набавке омогући, што је могуће већу конкуренцију“, као и да у ставу (2) прописује
да: „наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег
понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка,
нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума“.

Предлажемо да  наручилац  у  овом делу измени Конкурсну документацију,  те  да  је  усклади  са
Законом  о  јавним  набавкама  и  важећим  Законом  о  електронским  комуникацијама,  односно
Одлукама надлежног регулаторног тела РАТЕЛ.

Питање 2:

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, молимо Вас да у вези са
предметном јавном набавком објавите следеће информације:
Статистику позива у  последњих месец дана (за месец Април 2018.  године),  која  обухвата

Комисија за јавне набавке ЈП ”Спортски и пословни центар Војводина,, Нови Сад, бр.2/18-1  
                                                     Услуге фиксне телефоније – одговор на постављено питање                  1 /2



предметне  телефонске  бројеве  и  остварени  саобраћај  у  минутама  према  дестинацијама
(месни, међумесни, национални, међународни саобраћај).

Одговор наручиоца на питање 1:
Наручилац  је  уважио наводе  заинтерсованог  понуђача  и  извршио  измену  Конкурсне
документације у наведеном делу, те сходно члану 63. Закона о јавним набавкама продужио
рок за подношење понуда.

Одговор наручиоца на питање 2:
Комисија  за  јавну  набавку  није  у  могућности  да  потенцијалном  понуђачу  да  тражене
информације,  те  га  упућујемо  да  се  обрати  службеним  путем,  у  складу  са Законом  о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
 

             Комисија за јавну набавку
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