
                
 

Јавно водопривредно предузеће 
"БЕОГРАДВОДЕ" 
Светозара Ћоровића 15, Београд 

e-mail:    beogradvode@gmail.com 
Телефон/факс: (011) 3225-125 ; 3226-702 ; 3229-155 ; 3229-156  

 ПИБ:СР 101518008 / ПЕПЕДВ: 130680764/Матични број 07029110 / Шифра делатности 4291 
Регистарски број: 6011000429  /  Teкући рачуни : 160-171245-53 Банка интеза   

 
 

 
 
 
Датум :     08.05.2018. године 
 
Број :                1947/2 

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15) и на основу захтева заинтересованог Понуђача за појашњење конкурсне 
документације, достављамо Вам додатне информације у вези са припремањем понуде у поступку 
јавне набавке мале вредности за извршење услуга – Интернет услуге, назив и ознака из општег 
речника набавке ,,услуге интернета - 72400000“, број јавне набавке ЈНМВУ-5/18 и то:  

1. Питање је гласило:  Сугершемо Наручиоцу да дефинише још један резервни критеријум. 

Одговор: Резервни критеријум је наведен на страни 8 конкурсне документације у оквиру тачке 4.15 

2. Питање је гласило: На колико децимала ће се заокруживати цене које ће се уписивати у 
документацији? 

Одговор: На две децимале 

3. Питање је гласило: Да ли се за предметне услуге које су дате у табелама на странама 13. и 14. КД 
може понудити јединична цена од нула динара? 

Одговор: Не може се уписати 0,00 динара 

4. Питање је гласило: На страни 5 конкурсне документације у делу под називом додатни услови 
тачка 3.5 финансијско обезбеђење- меница са меничним овлашћењем за озбиљност понуде, наводите 
да се као доказ доставља фотокопија уговора или достављање рачуна уз попуњену табелу и оверену 
табелу у обрасцу 6, да ли је у питању техничка грешка имајући у виду обрасце меничних овлашћења 
које сте предвидели као доказ 

 Одговор: У питању је техничка грешка. 

5. Питање је гласило: На страни 10 конкурсне документације навели сте у напомени да понуђачи 
који су регистровани у Регистру понуђача који води АПР, нису дужни да достављају доказе из члана 
75.ст.1 тач.1-3, молимо за појашњење, да ли се  достављањем копије решења о упису у рег. понуђача 
не попуњавају/заокружују у табели колоне под редним бројевима 1,2 и 3 (обавезни услови)?  

Одговор: Уколико сте уписани у Регистру понуђача у табелу на страни 10 конкурсне документације 
за тачке 1-3 можете заокружите ДА. 

 

 

 

 



 6. Питање је гласило:  Молим да нам доstавиtе GPS координаtе локација на којима је поtребно 
пустити сервисе. 
 
Одговор:  

 

Локација Координате UTM 

Дирекција-Београд 458817.15m l; 4961856.13m S 
Погон Макиш - Гроцка- Београд 449033.65m l; 4957190.46m S 
Погон Обреновац- Обреновац 436343.10m l; 4944967.72m S 
Погон Велики Црљени- Лазаревац 443691.30m l; 4926440.28m S 

 

7. Питање је гласило: С`обзиром да захтевани ВПС у оквиру хостинг услуге није уско повезан са 
услугом интернет-а и ВПН-а, сугеришемо наручиоцу да се поменута услуга хостинга дефинише као 
посебна партија у овом поступк ЈН. 

Одговор: Комисија за јавне набавке је поменуте услуге дефинисала у конкурсној документацији, у 
складу са Планом јавних набавки за 2018. годину. 

8. Питање је гласило: У оквиру испуњености додатних услова на страни 21 конкурсне 
документације, између осталог је предвиђено да испуњеност финансијског промета понуђачи 
доказују достављањем Обрасца бр.5 са делом за унос правног лица,оствареног финансијског промета 
у динарима, као и приложена копија рачуна или уговора. Молимо Вас за потврду да ли се уместо 
копије рачуна или уговора може доставити само Образац бр.5 без копије рачуна или уговора, 
имајући у виду да се уговори и рачуни закључени између потенцијалних понуђача и њихових 
корисника представљају као пословна тајна,те њихиво достављање у оквиру понуде није могуће без 
сагласности референтног наручиоца. Сходно томе, потенцијални понуђачи могу бити доведени у 
ситуацију да нису у могућности да обезбеде захтевану документацију (копије уговора,рачуна) из 
разлога који су објективно  ван њихове контроле (услед одбијања  референтног наручиоца да дозволи 
достављање тих података), што може резултирати немогућношћу потенцијаног понуђача да уопште 
поднесе понуду. На тај начин крши се начело обезбеђивање конкуренције утврђено чланом 10. 
Закона о јавним набавкама. Имајући све наведено у виду, сугеришемо Наручиоцу да из Конкурсне 
документације изостави део да се као доказ приложи копија рачуна или уговора. 

Одговор: Понуђач мора да има остварен промет за претходне 3 године (2015, 2016 и 2017 године) тј. 
да је правним лицима пружио L3VPN и интернет услуге у укупној вредности (за све три године 
збирно) од најмање  5.000.000,00 динара без ПДВ, што доказује  фотокопијама уговора или рачуна.   

9. Питање је гласило: Сугеришемо наручиоцу да сходно члану 20. ЗЈН потенцијланим понуђачима 
омогућите достављање питања путем електронских средстава комуникације: 

„Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија 
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки.  

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност 
учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.  

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у 
том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.   



Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о 
заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди 
евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима 
се уређује област документарне грађе и архива.  

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике 
морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих 
технологија у општој употреби.  

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је 
то неопходно као доказ да је извршено достављање.“ 

Одговор: Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки 
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од 
стране наручиоца на Порталу јавних набавки ( чл.20 ЗЈН).  У Позиву за подношење понуда под 
тачком 13. је наведено:   

«Уколико је Понуђачу потребно додатно објашњење у вези са конкурсном документацијом, може га 
тражити од Наручиоца путем факса на број 011-322-88-95 локал 222 или дописом на поштанску адресу 
Наручиоца. Није дозвољено захтевање информација телефоном». 

у складу са Законом о јавним набавкама.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


