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ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ» 

Инђија, Српскоцрквена 5 

Број: 01.3-17-7/2018 

Дана: 05.11.2018  године 

Тел. 022/561-282/ 022-510-035 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева заинтересованих лица за додатним 

појашњењем Конкурсне документације за ЈНМВ услуга број 17/2018- Услуга фиксне 

телефоније, заведени под дел.бројем 01.3-17-6/2018 достављени електронском поштом 

дана 31.10.2018 године, Комисија за јавну набавку даје 

О Д Г О В О Р 

по захтевима за додaтним појашњењима Конкурсне документације 

ЈНМВ 17/2018 

Питање: 

Поштовани, 

Обраћамо Вам се као потенцијални понуђач везано за учешће у јавној набавци 

бр.17/2018 

 На страници 5/28 конкурсне документације навели сте да: 

 У ставу 12  “услуге се реализују искључиво преко постојеће опреме Наручиоца 

(Бакарни проводник)”. U ставу 21-Понуђач је у обавези да предметну услугу реализује 

подземним бакарнимприводима у сеоским амбулантама и у Дому здравља у Инђији“ 

 Подсећамо да је  Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске 

услуге “РАТЕЛ” у вези предмета бр. 4-00-2051/2015, на питање да се изјасни о 

могућностима реализације пружања услуге фиксне телефоније, те њиховим конкретним 

разликама у погледу квалитета и поузданости пружене услуге а у односу на број 

кориснија, односно њихове карактеристике, одговорио да се услуга фиксне телефоније 

може реализовати: 

-          Жичним путем (бакарном парицом, коаксилним каблом и оптичким каблом) 

-          Преко бежичних мрежа 

као и да уз стандардне услове коришћења све наведене технологије могу дати 

задовољавајући ниво квалитета услуге. 

 Указујемо Вам да је неопходно да измените Конкурсну документацију у овом делу и 

омогућите понуђачима који ову услугу могу понудити и другачијим техничким 

решењем од траженог да учествује у набавци. 

 Подсећамо Вас да на овај начин кршите Члан 10. Став 1, ЗJН којим је предвиђено да је 

наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што већу могућу конкуренцију. 

Наведеним пуступањем кршите и Члан 10. Став 2 Закона о јавним набавкама који 

дефинише начело обезбеђивања конкуренције а који гласи: Наручилац не може да 

ограничи конкуренцију, а посебно не може да онемогући било којег понуђача да 

учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поскупка, 

нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и 

критеријума. 
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Одговор:  

Техничка спецификација утврђена је у складу са предметом конкретне јавне 

набавке и представља објективне и реалне потребе наручиоца. Наручилац жели да 

користи квалитетан сервис који се превасходно одражава кроз стабилност, поузданост 

и непрекидност у раду. 

На тржишту постоји више оператера који своје услуге пружају на захтевани 

начин те начело обезбеђивања конкуренције није ни у ком случају нарушено. 

Наручилац већ користи сервисе на захтевани начин а реализација бежичним 

путем захтевала би додатно прибављање дозвола и сагласности што би између осталог 

могло да произведе застоје у раду и додатно продужење рока реализације набавке што 

је за процес рада којим се наша институција бави неприхватљиво као и додатна 

средства која Наручилац нема предвиђена у плану набавки. 

Meђутим, наручилац ће ипак проширити начин пружања услуга и извршити 

измену у наведеним деловима, у складу са својим објективним и реалним потребама. 

 

  

Наручилац ће  продужити рок за достављање понуда. 

 

Обавештење о продужавању рока биће објављена на Порталу јавних набавки и 

на интернет страници наручиоца. 

 

 

 

   Објавити: 

- на Порталу јавних набавки, 

- на интернет страници Наручиоца 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


