АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 29/2019-Д-1
Датум: 24.01.2019. 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 112019 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 23.01.2019. године, електронском поштом, заинтересовано лице је упутило захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/2019, који је
заведен у Агенцији под бројем 29/2019-Д-1/5. Заинтересовано лице је поставило следећа
питања:
1. Молимо Наручиоца за потврду да се наведено ограничење које се односи на
максималну количину бесплатног интернета која је дата на страни 16 конкурсне
документације односи на све бројеве у мрежи.
2. Наручилац на страни 18 у оквиру Елементи критеријума наводи .Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају које имају најнижу понуђену цену".
Претпоставка је да је направљена техничка грешка, сугеришемо Наручиоцу да
изврши корекцију, с обзиром да је критеријум за доделу уговора економски
најповољнија понуда и да најнижа понуђена цена није наведен као један од
резервних критеријума.
3. На колико децимала Понуђачи заокружују цене које се пондеришу?
4. На колико децимала се закружују пондери?
Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације односно објашњења:
1. У конкурсној документацији у поглављу V (упутство понуђачима како да сачине
понуду), на страни 15. тачка 15. став 2. у табели у делу "количина бесплатног
интернета", као и на страни 16. у делу "количина бесплатног интернета", јасно је
написано да се понуђена количина интернета односи на све бројеве у мрежи.
2. У складу са Методологијом доделе пондера и елементима критеријума на основу
којих ће наручилац извршити доделу уговора, неопходно је да оне понуде које имају
једнак број пондера првенствено "прођу филтер" по свим (резервним) елементима
критеријума описаних у поглављу V, на страни 18. тачка 16. став 1. конкурсне

документације. Из тога произилази да до жребања могу стићи само понуђачи који
имају све идентичне елементе критеријума, па и идентичне понуђене цене.
3. У поглављу V на страни 16. конкурсне документације написано је да ..У циљу
избегавања математичке операције дељења са нулом, понуђене цене за описане
критеријуме не могу бити мање од 0,01 динар" из чега произилази да понуђачи могу
заокруживати цене које се пондеришу на две деци мале.
4.

Пондери се заокружују на две децимале, сходно наведеном објашњењу под тачком
З.

Питања и одговори су саставни део конкурсне документације за јавну набавку мале
вредности број 1/2019 за набавку услуга мобилне телефоније за потребе Агенције за
енергетику Републике Србије.
Рок за подношење понуде остаје непромењен (28.01.2019 године до 12:00 часова).
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