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ОДГОВОР  ЈН 09/14–Специјалне  болнице за рехабилитацију Ивањица 

                                                                                         32250 Ивањица 

13 ептембар 78 
 

 

 

По Позиву за подношење понуде у  поступку јавне набавкемале вредности  ЈН 

бр 9/14 –набавка услуга мобилне телефоније а у циљу припреме 

прихватљиве понуде,  достављамо Вам додатне информације и појашњења 

Конкурсне документације, и то: 

Везано за Ваше  питање :У Београду: 12.07.2014. године 

 

Напомена: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, ЈН бр 09/14 

 

Поштовани, 

У вези поступка јавне набавке коју спроводи наручилац Специјална болница за 

рехабилитацију Ивањица, (у даљем тексту: наручилац), након оствареног увида у 

садржину измене конкурсне документације у предметном поступку, овим путем у 

складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (″Сл. Гласник РС“, бр. 

124/2012) тражимо појашњења у вези начина пондерисања: 

На страни 17. конкурсне документације наведени су елементи за избор 

најповољније понуде и начин пондерисања: 

 

- Проценат покривености становништва сигналом ГСМ-мреже на територији Републике 

Србије (доказ: РАТЕЛ-ов извештај за 2012.годину) -макс. 6 понд. 

- Највећи проценат покривености   - 6 пондера  Телеком 99,70 % 

- Другорангирани     - 3 пондера  Теленор 99,02% 

- Остали       - 1 пондер    Вип 98,42% 

 

-Проценат покривености становништва сигналом УМТС-мреже на територији Републике 

Србије (доказ: РАТЕЛ-ов извештај за 2012.годину)                 -макс. 6 понд. 

- Највећи проценат покривености   - 6 пондера  Телеком 74,94 % 



 
 
 
 
 
- Другорангирани     - 3 пондера  Теленор 58,22% 

- Остали       - 1 пондер    Вип 31,70% 

 

- Број базних станица (доказ: РАТЕЛ-ов извештај за 2012.годину) -макс. 6 понд.  

- Највећи број станица                 - 6 пондера  Телеком 3.414 

- Другорангирани     - 3 пондера  Теленор 2.686 

- Остали      - 1 пондера   Вип  2.365 

 

Телеком укупно 18 пондера, Теленор 9 пондера, Вип 3 пондера 

 

 

У смислу осталих критеријума који се пондеришу напомињемо, да је због начина 

пондерисања наведена три критеријума која се тичу сигнала и броја базних 

станица, Телеком у старту у предности у односу на Вип за 15 пондера, које не 

можемо надокнадити са чак најповољнијим ценама и највећим буџетом. 

Пример:  Одобрени буџет за набавку мобилних апарата;  - макс. 6 понд. 

 

По формули :  ББма= __Понуђ. количина х 6_    -макс. 6 понд. 

               Макс. понуђена количина  

      

 

 Можете сами израчунати колико би пондера ко добио-изгубио чак да разлике у 

додељеном буџету буду дупле и опет је то недовољно да равноправно учествујемо 

у овој јавној набавци. 

 

За први критеријум Телеком има предност покривености у односу на Вип за 

читавих 1,28%, сматрамо да није коректно да Телеком добије 5 пондера више у 

односу на Вип за тако малу разлику.  

 

Други критеријум је свакако већа разлика из разлога што је у питању 2Г+3Г сигнал, 

а како у документацији И не пондеришете интернет услуге, самим тим Вам 3Г 

сигнал није битан критеријум. За критеријум базних станица у наставку маил-а 

образложење. 

 

 

Предлажемо искључење наведених услова из конкурсне документације, како би се 

обезбедило равноправно учествовање сва три оператера на тендеру или промена 

начина пондерисања, у смислу пондерисања по формули, као што се пондеришу и 

цене. 



 
 
 
 
 
 У супротном наручилац крши Члан 10. Закона о јавним набавкама „ Начело 

обезбеђивања конкуренције“. Подаци о проценту покривености сигналом ГСМ и 

УМТС мреже, као и број базних станица, су јавно доступни и имајући то у виду као 

и скалу пондерисања унапред се зна који ће оператер добити који број пондера и 

пре него што су поднете понуде. Узимајући у обзир наведено, види се 

фаворизовање тачно одређеног оператера где се и пре подношења понуда види 

да се истом оператеру обезбеђује већи број пондера у односу на преостале 

понуђаче. На основу прегледа тржишта које је издао РАТЕЛ 2012. године и  на 

основу скале пондерисања може се унапред и пре поступка отварања и 

разматрања понуда  утврди тачан број пондера који би свако од понуђача добио, 

где би само један понуђач добио број пондера којим ће направити разлику са 

остала два оператера, чиме се исти фаворизује. У складу са наведеним услов који 

је поставио наручилац је дискриминаторске природе и као такав у супротности са 

Чланом 10. Закона о јавним набавкама „ Начело обезбеђивања конкуренције“ којим 

се утврђује да наручилац не може да ограничи конкуренцију и користи 

дискриминаторске услове и критеријуме. 

 

Такође Вам сугеришемо да елемент критеријума број базних станица није 

меродаван за оцену квалитета сигнала и мрежне покривености из следећих 

разлога:  

На покривеност територије и становништва не утиче искључиво број базних 

станица, већ примарно њихов географски распоред, усмерења коришћених антена, 

емисионе снаге као и одговарајуће функционалности система. 

Адекватним планирањем мобилне мреже може се постићи да иста територија буде 

квалитетније покривена, мањим бројем базних станица.  Активирањем 

одговарајућих функционалности мобилних мрежа може допринети знатно 

ефикаснијем коришћењу капацитета постојећих базних станица. Капацитет базних 

станица различитих произвођача је различит. Напредна техничка решења имају 

веома велику ефикасност и значајно веће капацитете и техничке могућности у 

односу ранијих генерација. 

 

 С обзиром да је конкурсном документацијом унапред све педвиђено, молимо за  

измену-искључење наведених критеријума, како бисте добили што боље услове и 

могућност реалног разматрања све три понуде. 

 

Молимо за додатна појашњења у Законском року у складу са чланом 63. став 3. 

Специјална болница за рехабилитацију Ивањица се налази у 

руралном подручју.покривеност становништва сигналом ГСМ-

мреже на територији Републике Србије, покривеност 



 
 
 
 
 

становништва сигналом УМТС-мреже на територији Републике 

Србије као и број базних станица  су  врло битни за даље 

коришчење  услуге мобилне телефоније .Из тих разлога  пондерисање 

ових критеријума јако важан, јер поседовање мобилних телефона и 

коришћење било које мреже у овом случају веома је битно јер само 

поседовање  апарата који нису у функцији (у домету)немају 

никакву сврху коришћења па и да су тарифирани и по нула(о) 

динара .Ми организујемо излете за наше госте у околне планине и 

насеља па често наши запослени који су водичи(рекреатори) нису 

доступни ,па горе наведена покривеност становништва сигналом 

ГСМ и УМТС-мреже као и број базних станица су јако битни.  

     Специјална болница остаје  при пондерисању који  је наведен у 

тендерској документацији а све у складу са позитивним законским 

прописима Закона о јавним набавкама(″Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012). 

 

 

                                                                   Комисија за јавну набавку 09/14 

 


