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Град Сомбор као Наручилац спроводи поступак јавне набавке  добара – 404-124/2018-VIII  
Електрокомуникационе услуге – интернет-, за коју је Позив за подношење понуда објављен 
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 13.07.2018. године.  
Заинтересованa лицa су дана 16.07.2018. године, електронским путем упутили Захтев 
Наручиоцу, за  додатне информације и појашњење у вези са припремањем понуде и у том 
смислу поставили  питањe.  
 
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15), достављамо следећи одговор: 
 
 

ПИТАЊЕ бр. 1:  
              На страни 7/34 је наведено: „Понуђач који учествује у поступку предметне јавне 
набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане 
овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на 
начин дефинисан у наредној табели“, али је табела која следи празна, тачније код сваког 
додатног услова је уписано „-„ док је поље „начин доказивања“ празно. Замолили бисмо 
Наручиоца за појашњење и одговор да ли то значи да додатни услови ипак не постоје? 
       
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.1. 
Форма конкурсне документације је преузета од Управе за јавне набавке и Комисија 
сматра да иако се у наведеној конкурсној документацији не захтевају додатни услови 
саму  табелу додатних услова не треба брисати него како је и учињено у конкурсној 
документацији  треба само у поља предвиђена за услове ставити цртицу, што 
недвосмислено указује да се не траже додатни услови. 
          Због карактера предметне набавке обавезни услови су проширени тачком пет која 
се односи на важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке. 
 
ПИТАЊЕ бр. 2:  
       На страни 11/34 наведено је: „Уколико две или више понуда имају исту најнижу 
понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио већи 
буџет за куповину таблет уређаја“. Замолили бисмо Наручиоца за одговор да ли се под 
овим подразумева збир пуних цена за свих 75 уређаја по ценовнику Понуђача, а које ће 
Наручиоцу бити дати по цени од 1рсд? Такође, да ли се наведена цена исказује са ПДВ-ом 
или не и да ли се поменути износ уписује у табелу која је дата на страни 15/34?  
 
       
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.2. 
      Буџет за куповину таблет уређаја је дефинисан на страни 4 документације у оквиру 
техничких спецификација, да уписује се у табелу која је дата на страни 15/34. 



 
 
ПИТАЊЕ бр. 3:  
         Молилмо Наручиоца за појашњење на шта се конкретно односи „Укупна цена без 
ПДВ-а“  која је наведена у табели 15/34? 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.3. 
            Месечна претплата по пакету помножена са бројем пакета (75) помножена са 
бројем месеци уговора (24); Ови износи треба да су једнаки износима у табели на страни 
16 у реду „Укупно“, колоне 4 (без ПДВ-а) и 6 (са ПДВ-ом). 
 
ПИТАЊЕ бр. 4:  
 
На колико децимала понуђачи заокружују цене у оквиру понуда? 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.4. 
 
 Две децимале 
 
ПИТАЊЕ бр. 5:  
 
 На стр. 16 конкурсне документације, у табели у оквиру Обрасца структуре цене, 
постоје два реда: ,,Пакет 1’’ и ,,Укупно’’. Молимо за појашњење да ли се у реду под 
називом ,,Укупно’’ уписују износи из реда ,,Пакет 1’’ помножени са бројем месеци колико 
важи уговор (24 месеца) или се уписује исти износ као и за ,,Пакет 1’’? 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.5. 
 
5. Укупно за 24 месеца 
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