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Комисија за јавну набавку
-набавка услуге мобилне телефоније (ЈН 12М/2013),

образована Решењем број 01-2389/2, од 29.10.2013. године

Ниш, 25.11.2013. године

Предмет: Додатне информације и појашњења
у вези са припремањем понуде

Дана 22.11.2013. године примљен је захтев потенцијалног понуђача следећег садржаја:

Поштовани,
у вези расписане јавне набавке за услугу мобилне телефоније, подносилац Вас у својству

потенцијалног понуђача моли за следећа појашњења/ додатне информације:

1) На страни 5, тачка 18 конкурсне документације наведен је захтев: „Универзитетска група -
Могућност бесплатне комуникације са корисничком групом осталих Факултета са којима оператор има
закљученн Уговор.“

     Молимо за појашњење чиме се доказује испуњеност траженог услова, односно шта је
меродаван доказ за испуњење наведеног захтева?

2) Услови плаћања су наведени на страни 16, страни 17, тачка 5, као и учлану 5 Модела уговора
(страна 23 конкурсне документације).Молимо за појашњење је ли овај захтев подразумева навођење
датума плаћања у месецу. Ово је битно јер је датум плаћања наведен у општим условима Оператора, па
би у том случају он био меродаван.

3) На страни 23. конкурсне документације, у члану 4 и 10 конкурсне документације наведен је
лимит вредности јавне набавке, као и  да прекорачење лимита води аутоматском  престанку уговора.
Имајући у виду наведену чињеницу предлажем да допуните конкурсну документацију и одредите
финансијеске лимите за сваки број, како би се до истека уговора уклопили у расположива средства.

4) На страни 14, тачка 5.19 конкурсне документације је наведено да ће у случају изједначених
цена понуђача, предност имати понуђач који је први предао понуду. Наведени услов је по налажењу
Подносиоца неприхватљив јер време предаје понуде не може бити додатни критеријум за избор
Понуђача. Рок за предају понуде је релевантан у смислу да је преклузиван - пропуштње рока води
губитку права, али не може бити критеријум за избор понуђача. Наручилац треба, да у случају једнаких
цена уведе неки други квалитативно мерљив критеријум, повезан са предметом јавне набавке - услугама
које наручује.

5) Такође, указујемо Наручиоцу да је потенцијални понуђач као оператор у обавези да поштује и
доследно примењује типске уговоре (GSM  претплатнички уговор и Анекс посебних услова) као  и
Опште услове пружања и коришћења услуга у јавној мобилној комуникационој мрежи. На наведено нас
обавезују одредбе Закона о телекомунуикацијама ( између осталих чл. 8, 105,106), па би изостављање
ових докумената представљало кршење поменутог закона, што би водило прекршајној одговорности.

     Моделом уговора предвидели сте примену општих услова пружања и коришћења услуга у
јавној мобилној комуникационој мрежи  понуђача.

     Међутим, како су општи услови као и сви 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
документацију тј. понуду понуђача, односно примењива у мери у којој нису у супротности са моделом
уговора.
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6) Подносилац предлаже додатно појашњење/ допуну критеријума за доделу уговора:
    Да би у потпуности био задовољен основни критеријум „економски најповољнија понуда“ у

циљу заштите буџета који је одобрен, сматрамо да је потребно  наведене критеријуме повезати са
структуром позива ка сваком од оператера понаособ. Потребан је јасан увид у структуру позива, и
стављање поменутих критеријума у директну везу са просечном месечном структуром позива ( узорак 6
месеци), по основу претходних месечних рачуна:

- Позиви ка МТС-овим бројевима
- Позиви ка Теленор-овим бројевима
- Позив и ка ВИП-овим бројевима
- Позиви ка фиксним бројевима

     Предлажемо да у циљу појашњења елемената критеријума Наручилац примени члан 61.
Закона о јавним набавкама, којим је регулисано да конкурсна документација треба да садржи осим
описа и количину услуга која је предмет набавке.

     Предлажемо да у циљу појашњења елемената критеријума наручилац користи и званични
извештај Републичке агенције за телекомуникације РАТЕЛ за 2012. о структури одлазних позива
мобилних оператера.

Наведени РАТЕЛ-ов званичан извештај указује на потребу за креирањем додатних критеријума:

ОДЛАЗНИ ПОЗИВИ
Позиви унутар мреже

оператера Позиви ван мреже оператера

ТЕЛЕНОР 40,70% 59,30%
МТС 40,20% 59,80%
ВИП 19,10% 80,80%

У вези свега  напред наведеног потенцијални понуђач прилаже последњи РАТЕЛ-ов извештај
процента учешћа по одлазним позивима (2012.) - страна 74.
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У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“, бр.
124/2012, у даљем тексту ЗЈН), а у складу са конкурсном документацијом - део Упутство понуђачима
како да сачине понуду, тачка 5.14., Комисија даје следећи

О Д Г О В О Р

1. Меродаван доказ за испуњење наведеног захтева је потписан и оверен образац 6.2. конкурсне
документације. Потписивањем наведеног образца  понуђач потврђује да ће, уколико његова понуда буде
изабрана као најповољнија, омогућити  бесплатну комуникацију са корисничком групом осталих
Факултета са нишког Универзитета, са којима има закључене уговоре. У тренутку закључења уговора,
понуђач ће наручиоцу доставити обавештење да ли са неким Факултета има закључене уговоре и који
Факултети су у питању.

2. Што се тиче услова плаћања , наручилац има само захтев да се плаћање врши једном месечно,
по рачуну за месечну потрошњу. На понуђачу је да сам, према својим општим условима пословања
одреди услове плаћања (под условом да нису у колизији са захтевом наручиоца). То значи да нема
никаквих сметњи  да понуђач наведе и конкретан датум плаћања рачуна у месецу, за услуге пружене у
претходном месецу.

3. Факултет за службене бројеве сноси трошкове претплате и трошкове до одобреног лимита (за
лица којима је додељен одређени износ за коришћење телефона), а сви додатни трошкови падају на
терет запосленог, обуставом од зараде запосленог. Из тог разлога наручилац неће одређивати лимите за
сваког појединачнг корисника, како услед блокирања, не би онемогућио даље коришћење услуга у
тренутку достизања лимита.

     Наручилац је наведени лимит одредио на бази очекиване потрошње до периода истека
уговора (31.12.2014. године). Утрошком средстава  намењених за ову набавку,  Уговор ће аутоматски
престати да важи и пре истека периода на који је закључен, с тим да наручилац има обавезу, да по
рачуну за извршене услуге,  измири и сва евентуална прекорачења лимита.

4. Наручилац,  у погледу примене рока предаје понуда као резервног критеријума, прихвата
сугестију потенцијалног понуђача, и у том делу извршиће измене и допуне конкурсне документације, и
као коначан критеријум за доделу уговора, у случају постојања идентичних понуда,  одредиће систем
жребања. Измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки и
интернет страни наручиоца, одакле ће потенцијални понуђачи моћи да је преузму.

5. У свајањем новог Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник  Републике Србије бр. 124/12),
и даном почетка његове примене (01.04.2013.године), наручиоци су дужни да и услуге мобилне
телефоније набављају у одговарајућем поступку јавне набавке, с обзиром исти не садржи одредбу којом
су предметне услуге изузете од примене Закона.

     Чланом 168. Закона о јавним набавкама одређено је да су ништавни уговори о јавној набавци,
који су закључени без претходно спроведеног поступка јавне набавке, а који је наручилац био дужан да
спроведе према одредбама овог Закона.

     Члан 3. став 1. тачка 2) Закона  дефинише уговор о јавној набавци као теретни уговор
закључен у писаној или електронској форми између наручиоца и понуђача, у складу са спроведеним
поступком јавне набавке, при чему је наручилац, приликом спровођења поступка јавне набавке, дужан
да припреми конкурсну документацију на основу које ће понуђачи припремати своје понуде.
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     Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова ( Службени гласник РС“, број 29/2013) ближе су
уређени обавезни елементи конкурсне документације, према поступку о коме се набавка спроводи. Тако
је, чланом 6. наведеног Правилника, одређено да је један од обавезних елемената конкурсне
документације у поступку јавне набнавке мале вредности, између осталих и модел Уговора.  То значи да
садржину модела уговора о јавној набавци одређује наручилац и он је саставни део конкурсне
документације.

Дакле, уговор о јавној набавци је уговор по приступу и императивне норме Закона о јавним
набавкама не дозвољавају наручиоцима да „прихвате“ уговоре добављача и да их интегришу у своју
конкурсну документацију, већ налаже наручиоцима да сачине модел уговора који понуђачи
подношењем понуда прихватају. Садржину модела уговора наручилац може да измени или допуни само
у року предвиђеном за подношење понуда, и то у складу са одредбама Закона који уређују измену и
допуну конкурсне документације (члан 63. Закона). По истеку рока за подношење понуда наручилац не
може да мења нити да допуњује конкурсну документацију, што значи да не може мењати ни модел
уговора. То значи да наручилац има обавезу, да са најповољнијим понуђачем, закључи уговор
идентичан моделу уговора. Свако потписивање претплатничког уговора, од стране наручиоца, који није
идентичан са понуђеним Моделом и  који садржи одредбе које су у супротности са моделом,
представљало би значајно кршење Закона о јавним набавкама.

На садржину модела уговора, а тиме и уговора који ће наручилац закључити са изабраним
понуђачем, понуђач може утицати (и евентуално је мењати) само кроз Захтев за заштиту права којим се
оспорава садржина конкурсне документације.

С обзиром да је природа телекомуникационих услуга комплексна, наручилац је, управо из тог
разлога,  као саставни део уговора и предвидео прихватање одредби из општих услова понуђача коме
уговор буде додељен и у погледу других елемената уговора из члана 105. Закона о електронским
комуникацијама који нису регулисани одредбама Модела, али искључиво под условима да нису у
супротности са моделом уговора и његовим саставним деловима..

6. Што се тиче предлога за допуну критеријума за доделу уговора, наручилац није у могућности
да специфицира структуру позива с обзиром да су за поједине бројеве, који су гласили на име
запосленог, до сада рачуни за извршене услуге стизали њима на кућну адресу, тако да Факултет уопште
није имао увид у њихову потрошњу. Ови бројеви су у конкретној набавци пребачени на Факултет, где ће
се плаћање обезбеђивати путем административне забране, па ће и потрошња бити различита у односу на
потрошњу у претходном периоду.

    Што се тиче предлога да се прихвати Рателов извештај о структури одлазних позива,
наручилац сматра да би се на тај начин у знатној мери нарушила начела јавних набавки - начело
једнакости понуђача и начело конкурентности, јер би се предност дала понуђачу који у посматраној
години има најбољу позицију, што не мора да значи да ће структура позива остати идентична и у
наредној години. Такође, Рателова структура позива односи се на целу земљу, што не мора да значи да
ће и код наручилаца структура позива бити идентична.

Достављено:
- потенцијалном понуђачу

    који је поднео захтев
- објављено на Порталу
- објављено на сајту Факултета

ЧЛАН  КОМИСИЈЕ

Велибор Маринков с.р.
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