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ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ – КОРИШЋЕЊА МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА, 

ЗА ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА (ЈАВНА НАБАВКА 13/2018) 

 

 

Питање 1: 

Poštovani, 
Vezano za pripremu ponude za Naručioca Republički geodetski zavod,br.JN 13/2018 
nabavka usluga – korišćenja mobilnog telefona,molimo Vas za pojašnjenja i 
odgovore na pitanja: 
 

1. Molimo Naručioca za pojašnjenje da li se definicija data na strani 18/32 KD:“ 
Zaokruživanje će se vršiti na dve decimale“ odnosi i na cene i na pondere? 
 

2. Sugerišemo Naručiocu da definiše još jedan rezervni kriterijum, jer je u cilju 
neometanog sprovođenja procesa javne nabavke dosadašnja praksa pokazala da su 
barem dve opcije rezervnog kriterijuma optimalne. 
 

3. Molimo Naručioca za pojašnjenje koja je procenjena vrednost javne nabavke s 
obzirom da se u Opštim podacima o javnoj nabavci i u Modelu ugovora pominje iznos 
od 1.900.000,00 dinara bez PDV-a dok je na Portalu javnih nabavki za 2018.godinu 
naveden iznos od 5.000.000,00 dinara bez PDV-a. 

 

Питање 2: 

Poštovani, 
Vezano za pripremu ponude za Naručioca Republički geodetski zavod,br.JN 13/2018 
nabavka usluga – korišćenja mobilnog telefona,molimo Vas za pojašnjenja i 
odgovore na pitanja: 
 

1. Molimo Naručioca da pojasni koji je tačan broj kartica koje se trenutno koriste 
a koje su predmet javne nabavke. 

 
 
 
У складу са захтевом за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

набавка услуге – коришћења мобилног телефона за потребе Републичког геодетског завода, ЈН 

13/2018, односно указивања на уочене недостатке и неправнилности које је потенцијални 

понуђач доставио електронском поштом достављамо следеће одговоре: 

 
Одговор на питање бр. 1:  

1) Заокруживање ће се вршити на две децимале и то се односи и на цене и на пондере; 
2) Наручилац остаје при истом ставу; 

3) Процењена вредност јавне набавке износи 1.900.000,00 динара, без ПДВ-а. 

 

Одговор на питање бр. 2:  
1) У овом тренутку не знамо тачан број картица али се та бројка креће до 500 картица. 

 


