
  
 

 
 

ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку ЈНМВ-57У/17 
 „Услуге мобилне телефоније“  
Број: 18708 
Дана: 21.12.2017. година 

                                                                                           
Предмет: Одговор на питање потенцијалном понуђачу  
           

   Наручилац је дана 20.12.2017. године на имејл адресу примио Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације од 
потенцијалног понуђача за јавну набавку мале вредности услуга: „Услуге мобилне 
телефоније“, редни број набавке ЈНМВ-57У/17 који је код Наручиоца заведен под 
бројем 18666. 
 
Питање потенцијалног понуђача: 
1. У случају да два понуђача понуде исту, најнижу цену и буду прворангирани, шта 
добија трећи понуђач? (нпр. Уколико два понуђача понуде исту цену за критеријум 
бр. 1 и добију 25 пондера, колико добија трећи 20 или 15 пондера?) 
2. Да ли се може понудити цена од 0,00 дин? 
3. Молимо Наручиоца да усклади називе другог и трећег елемента који се 
пондеришу на страни 15. са називима елемената који су дати у табели на страни 
26, тако да у називу елемената датим на страни 15.  у називу стоји цена минута. 

 
Одговор Наручиоца:  

1. У случају да два понуђача понуде исту, најнижу цену и буду прворангирани 
трећи понуђач ће бити другорангирани. На примеру који сте навели -  „Уколико два 
понуђача понуде исту цену за критеријум бр. 1 и  добију 25 пондера“ трећи 
понуђач добија 20 пондера. 
2. Понуђачи могу понудити цену од 0,00 динара.  
Наручилац је у тачки 17. Упутства понуђачима одредио елементе критеријума за 
вредновање понуда, тако што је одредио број пондера који ће се доделити понуди 
са најнижом ценом, понуди са другом по вредности ценом и понуди са највећом 
ценом по минути разговора, без примене формуле за израчунавање. 
С обзиром да нема формуле за израчунавање пондера, већ се понуђене цене 
вреднују по наведеним „праговима“ понуђена цена од 0,00 динара биће упоредива 
са другим понуђеним ценама. 
3. Наручилац ће ускладити називе другог и трећег елемента критеријума са 
називима елемената који су дати у табели на страни 26, и извршиће измену 
Конкурсне документације. 

 
  Одговор потенцијалном понуђачу Наручилац ће истовремено објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
 
 



  
 

 
 


