
 
 

 
 
ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку ЈНМВ 
Услуге мобилне телефоније
Број: 19185 
Дана: 22.12.2016. године 
 
                                                                                          
Предмет: Одговор на питање потенцијалног понуђач
           
   Наручилац је дана 20
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације од 
потенцијалног понуђача за јавну набавку „Услуге мобилне телефоније
набавке ЈНМВ - 55У/16 који је код Наручиоца заведен
бројем 19183. 
 
Питање потенцијалног понуђача
 
У вези расписане јавне набавке
молимо за следећа појашњења

 

1. Молимо Вас за неопходне
обзиром да је наведено
максималних 25 као у табели

 
4. Цена SMS поруке у националном саобраћају 
пондера је 15 
Цена из понуде која се вреднује Бр. пондера
1. Понуда са најнижом понуђеном ценом 
2. Понуда са другом ( по вредности ) понуђеном ценом
SMS -а 20 
3. Понуда са трећом по вредности 
ценом SMS -а 15 
 
 

1. Цена SMS поруке у националном
15 

  
 Цена из понуде која се вреднује

1. Понуда са најнижом понуђеном ценом 

2. 
Понуда са другом ( по вредности ) понуђеном ценом 

3. 
Понуда са трећом по вред

ценом 
 
 

  

Комисија за јавну набавку ЈНМВ - 55У/16 
Услуге мобилне телефоније 

                                                                                           
питање потенцијалног понуђачa  

20.12.2016. године на имејл адресу примио Захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације од 
потенцијалног понуђача за јавну набавку „Услуге мобилне телефоније

55У/16 који је код Наручиоца заведен дана 21.12.2016. године

Питање потенцијалног понуђача: 

набавке, Вас у својству потенцијалног понуђача
појашњења и додатне информације: 

неопходне корекције на страни 15 конкурсне документације
наведено да цена СМС поруке носи 15 пондера

табели ниже. 

поруке у националном саобраћају – максимални број 

понуде која се вреднује Бр. пондера 
1. Понуда са најнижом понуђеном ценом SMS -а 25 
2. Понуда са другом ( по вредности ) понуђеном ценом 

3. Понуда са трећом по вредности - највећом понуђеном 

поруке у националном саобраћају – максимални број пондера је 

Цена из понуде која се вреднује Бр. пондера
Понуда са најнижом понуђеном ценом SMS -a  

Понуда са другом ( по вредности ) понуђеном ценом 
SMS -a 

Понуда са трећом по вредности  - највећом понуђеном  
ценом SMS -a 
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.2016. године на имејл адресу примио Захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације од 
потенцијалног понуђача за јавну набавку „Услуге мобилне телефоније“, редни број 

дана 21.12.2016. године под 

понуђача 

документације , 
пондера, уместо 

максимални број пондера је 

Бр. пондера 
25 

20 

15 



 
 

 
 
Одговор Наручиоца:  
 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације 
број пондера (15) за цену SMS
табели (25).  
 

4. Цена SMS поруке у националном саобраћ
25 

 Цена из понуде која се вреднује
1. Понуда са најнижом понуђеном ценом 

2. 
Понуда са другом ( по вредности ) понуђеном ценом 

3. 
Понуда са трећом по вред

цено
 
Наручилац ће, у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012,14/2015 и 68/2015) продужити рок за подношење понуда.
 
Одговор потенцијалном понуђачу Наручилац истовремено објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
 
 
                                                                                
 

  

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и усагласиће 
SMS поруке са максималним бројем пондера наведеним у 

оруке у националном саобраћају - максимални број пондера је 

Цена из понуде која се вреднује Бр. пондера
Понуда са најнижом понуђеном ценом SMS -a  

Понуда са другом ( по вредности ) понуђеном ценом 
SMS -a 

Понуда са трећом по вредности  - највећом понуђеном  
ценом SMS -a 

Наручилац ће, у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012,14/2015 и 68/2015) продужити рок за подношење понуда. 

Одговор потенцијалном понуђачу Наручилац истовремено објавити на Порталу јавних 
ојој интернет страници.  

                                                                                Комисијa за јавну набавку
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и усагласиће максималан 
поруке са максималним бројем пондера наведеним у 

максимални број пондера је 

Бр. пондера 
25 

20 

15 

Наручилац ће, у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
 

Одговор потенцијалном понуђачу Наручилац истовремено објавити на Порталу јавних 

за јавну набавку 


