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Поштовани,
1.

2.

3.

Указујемо наручиоцу да је потенцијални понуђач као оператор у обавези да поштује и доследно
примењује типске уговоре (ГСМ претплатнички уговор), као и опште услове пружања и коришћења
услуга у јавној мобилној комуникационој мрежи Теленор д.о.о. Београд. На наведено нас обавезују
одреддбе Закона о електронским комуникцијама (између осталих чл. 8, 105, 106,), па би
изостављање ових докумената представљало кршење поменутог закона што би водило прекршајној
одговорности. Општи услови, као и сви други побројани типски уговори дати су на верификацију
Рател- у и њихова примена је обавезујућа у складу са законом и додељеном лиценцом. Предлажемо
да се омогући да исти (типска уговорна документа оператора као понуђача) буду укључени у
тендерску докуменатцију тј. Понуду понуђача.
Указујемо Наручиоцу да понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре нису у обавези да достављају доказе из чл.75., ства 1, тачке 1-4, већ је довољно
да испуњеност обавезних услова докажу достављањем потписане и печатиране изјаве (на страни
10), која је саставни део конкурсне докуменатције или достављањем Извода из Регистра понуђача.
Молимо Вас да овај део обухватите конкурсном документацијом.
Констатујемо да тренутно на тржишту ни један оператер мобилне телефоније не може да понуди
специфицирану брзину од 30/5 MB/s, а посебно не може да гарантује наведену брзину , с обзиром
на расположиве технологије преноса података мобилних мрежа.

ПОЈАШЊЕЊА
1.

2.

На страни 12. Конкурсне документације у оквиру Упутства понуђачима како да сачине понуду,
стоји да понуђач мора да поднесе Типски уговор и опште услове понуђача који су достављени
Републичкој агенцији за електронске комуникације- Рател.
У члану 77, став 4, Закона о јавним набавкама је предвиђено да у поступку јавне набавке мале
вредности, чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1 овог закона, наручилац
може одредити у конкурсној документацији да се испуњеност свих или појединих услова, осим
услова из члана 75. став 1. тачка 5 овог закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.
Такође, члан 79, став 2 Закона о јавним набавкама прописује да ако је понуђач доставио изјаву из
члана 77, став овог закона, наручилац може пре доношења одлуке о ододели уговора да тражи од
понуђача чија је понуда најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Наручилац ће поступати у складу са важећим законским прописима.

3.

Наручулац је у Конкурсној докуметацији у оквиру Врста критеријума за доделу уговора на страни
17, у оквиру тачке 12, предвидео услов за обавезан брз интернет од НАЈМАЊЕ 30MB/s, са најмање
250MB укључених у понуђену цену.

