
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 73/2020-A-1
Датум: 14.02.2020. године
Београд, Теразије 51V

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,
1412015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку мале вредности број 112020 за набавку услуга
мобилне телефоније за потребе Агенције за енергетику Републике Србије, на захтев
заинтересованог лица даје,

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Дана 11.02.2020. године, електронском поштом, заинтересовано лице је упутило захтев за
измену конкурсне документације, ЈН бр. 1/2020, који је заведен у Агенцији под бројем
7З/2020-Д-1/5. Заинтересовано лице је истакло да у одељку конкурсне документације .Општи
подаци о јавној набавци" под тачком З. стоји да је предмет јавне набавке услуга мобилне
телефоније за потребе Агенције за енергетику Републике Србије, а да се са друге стране
техничком спецификацијом на страни 5. кд од понуђача захтева да поред телефонских
бројева и картица који се набављају за потребе Агенције за енергетику понуђачи обезбеде
по пет картица/бројева за сваког запосленог, који бројеви ће имати исте тарифне услове као
и бројеви који се набављају у поступку јавне набавке. Такође, наведено је да се Агенција
изричито ограђује од било какве обавезе за предметне бројеве и инсистира да се уговори за
исте закључе са физичким лицима која ће самостално плаћати обавезе по тим бројевима.
Истакли су и да поред чињенице да је предметни захтев уврштен у техничку спецификацију,
што за последицу има да уколико неко од понуђача не обезбеди тражено, његова понуда ће
бити неприхватљива и као таква одбијена, предметни захтев се и пондерише са 15 пондера
као елемент критеријума економски најповољније понуде, што не може бити истовремено.
Указали су да предметни захтев није у логичкој вези са предметом јавне набавке, јер је
Агенција наручилац у смислу ЗЈН и У оквиру јавне набавке не може захтевати да се под
истим условима закључују уговори са физичким лицима која нису у радном односу у
Агенцији, а и у супротности је са Законом о јавној набавци као и са осталим прописима
Републике Србије, јер се на тај начин врши дискриминација осталих корисника - физичких
лица.

Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца, измену конкурсне документације:

Конкурсна документација се мења:

На страни 5. у делу врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга у ставу
2. брише се подтачка 10. која гласи "Коришћење истог тарифног модела за додатне бројеве



(до 5 по сваком запосленом), Додатни бројеви се додељују физичким лицима, са којима се
закључују појединачни уговори и испостављају фактуре на кућну адресу за њихово
коришћење. Агенција неће имати никаквих обавеза у вези измирења рачуна насталих
коришћењем додатних бројева од стране физичких лица - имаоца додатних бројева",
На истој страни брише се подтачка 12, која гласи "У случају промене оператера Понуђач је
дужан да пренесе у своју мрежу и све постојеће ,Додатне бројеве" под условима које су
наведени у спецификацији",

На страни 15, у табели елементи критеријума за избор најповољније понуде за критеријум
количина бесплатног интернета" број пондера уместо "20" износи "25", Сагласно наведеном
мења се и чинилац у формули са 20 на 25,

На страни 16, у наведеној табели за критеријум "додатни бројеви" број пондера уместо "15"
износи "10",

На страни 16, у поглављу "Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума -
"количина бесплатног интернета" став 2, уместо "највећи могући број добијених пондера код
овог критеријума је 20" мења се тако да гласи "највећи могући број добијених пондера код
овог критеријума је 25",

На страни 17, Конкурсне документације под називом "додатни бројеви" брише се став 1,
Став 2, се мења тако да уместо:"број пондера који се може добити код овог елемента
критеријума је 15" сада гласи:"број пондера који се може добити код овог елемента
критеријума је 10", став З, се мења тако да гласи уместо:"сходно потребама и захтевима
потребно омогућити Наручиоцу коришћење истог тарифног модела за додатне бројеве (до
пет по сваком запосленом), Додатни бројеви се додељују физичким лицима, са којима се
закључују појединачни уговори и испостављају фактуре на кућну адресу за њихово
коришћење. Агенција неће имати никаквих обавеза у вези измирења рачуна насталих
коришћењем додатних бројева од стране физичких лица - имаоца додатних бројева" да
сада гласи:" сходно потребама и захтевима потребно је омогућити Наручиоцу коришћење
истог тарифног модела за додатне бројеве (до пет по сваком запосленом), при чему се за
сваки додатни број врши закључивање појединачних Уговора са запосленима, У тарифном
моделу за додатне бројеве потребно је омогућити пренос података по смањеној брзини
(минимално 64kbitls) без ограничења. Обавезу измирења рачуна насталих коришћењем
додатних бројева имају запослени-имаоци додатних бројева", Став 4, наведног поглавља се
брише: "Додатним бројевима ће се доделити исте могућности као и бројевима (картицама)
које користе запослени у Агенцији, Од овога је изузет бесплатан пренос података (Интернет
саобраћај) по максималној брзини, док пренос података по смањеној брзини (минимално
64kbitls) треба да је омогућен без ограничења. Све наведено се односи и на већ
активне/постојеће Додатне бројеве",

На страни 27, Конкурсне документације у члану 2, модела уговора у ставу 2, подтачки 11, Се
бришу речи: "У случају промене оператера Мобилни оператер је дужан да пренесе у своју
мрежу и све постојеће ,Додатне бројеве" под условима које су наведени у спецификацији,"
На страни 29, конкурсне документације у члану 6, став 1, уместо "Мобилни оператер
омогућава Наручиоцу исти тарифни модел за додатне бројеве (до 5 по сваком запосленом)
које ће додељивати физичким лицима, са којима ће се закључивати појединачни уговори и



испостављати фактуре на кућну адресу за њихово коришћење" мења се тако да гласи:
"Мобилни оператор омогућава Наручиоцу коришћење истог тарифног модела за додатне
бројеве (до пет по сваком запосленом), при чему се за сваки додатни број врши
закључивање појединачних Уговора са запосленима. У тарифном моделу за додатне бројеве
потребно је омогућити пренос података по смањеној брзини (минимално 64kbitls) без
ограничења. Обавезу измирења рачуна насталих коришћењем додатних бројева имају
запослени-имаоци додатних бројева."
Такође ставови 2. и З. наведеног члана бришу се.

Питања и одговори су саставни део конкурсне документације за јавну набавку мале
вредности број 1/2020 за набавку услуга мобилне телефоније за потребе Агенције за
енергетику Републике Србије.

Рок за подношење понуде продужава се на 27.02.2020. године до 12:00 часова.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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