Одговор
1.
Предмет јавне набавке је
набавка услуга мобилне телефоније за 68 наручилаца са оквирним бројем од 11.876

претплатничких бројева. Приликом одређивања свих услова, критеријума за доделу оквирног
споразума, као и резервних критеријума, наручилац се руководио основним начелима Закона о
јавним набавкама и чланом 84. којим су дефинисани услови за одређивање критеријума, те је за
трећи резервни критеријум одређено следеће: „У случају да два или више понуђача понуде исту
цену месечне претплате за услугу повезивање централе фиксне телефоније наручиоца са
централом оператера мобилне телефоније, оквирни споразим ће бити закључен са понуђачем који
има већи број уговора у предходне три године од дана објављивања позива за подношење понуда,
реализованих код референтног наручиоца-купца са јединственом мрежом мобилних бројева од
минимално 10.000 корисника, на територији Републике Србије, што се доказује Изјавом која је
саставни део конкурсне документације.“ Наручилац не захтева да понуђачи Изјавом докажу да су
услугу мобилне телефоније пружали искључиво једном наручиоцу са минимум 10.000 бројева, већ
да су реализовали јединствену мрежу са 10.000 бројева, дакле мрежу која подразумева више
наручиоца повезаних у једну јединствену мрежу.
Имајући у виду да ће се наведени резервни критеријум применити тек уколико не
буде било могуће извршити избор понуђача на основу критеријума економски најповољније
понуде, односно прва два резервна критеријума, Наручилац остаје при захтевима одређеним
конкурсном документацијом.
2. Изјава која је саставни део конкурсне документације на страни 30 од 66, а која
се односи на трећи резервни критеријум дефинисан у глави V Упутство понуђачима како да
сачине понуде у тачки 20. став 3, не представља обавезан услов за учествовање у предметној јавној
набавци, већ се односи на трећи резервни критеријум како је и дефинисано конкурсном
документацијом.
3. Наручилац је у конкурсној документацији на страни 43 до 66, у Напомени навео
„Број свих пакета је 11.856 са могућношћу одступања од ± 15%“ Број свих пакета је приближно
одређен на основу процењених вредности сваког од наручиоца.
4. Очекивана расподела тарифних пакета није унапред познатa из разлога што
сваки од наручиоца може да одреди који пакет од понуђених ће изабрати и закључити уговор на
основу оквирног споразума.
5. Немамо податке о износима за услуге које не улазе у тарифне пакете. У
зависности од тога која је процењена вредност предметне услуге за сваког од наручилаца, као и то
који од предефинисаног саобраћаја у оквиру свих пакета ће понудити понуђачи, наручиоци
евентуално могу активирати услуге које су ван описа пакета.
6. Оквирни споразум ће бити закључен на период од две године, а појединачни
наручиоци могу закључити уговор на период мањи од годину дана или на период од годину дана, а
уколико су прибавили сагласност Министарства финансија у складу са Уредбом о критеријумима
за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање
одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Службени
гласник РС“, број 21/2014), могу закључити уговор и на период од две године.
7. За предметну јавну набавку објављено је Претходно обавештење дана 04.12.2017.
године и у складу са Законом о јавним набавкама, рок за достављање понуда је одређен до
20.04.2018. године. Позив за достављање понуда објављен је 30.03.2018. године, те је понуђачима
остављен рок од 21. дан за достављање понуде.
Имајући у виду да конкурсном документацијом нису прописани додатни услови, а
да су понуђачи који могу учествовати у предметној јавној набавци уписани у Регистар понуђача,
те им за доказивање обавезних услова није потребно остављати дужи рок од наведеног, рок за
достављање понуда се не продужава.

