ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR
Zaječar
Rasadnička bb
Broj: 3716
Datum: 08.06.2018.g.
e-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com
Fax:019/421-164
СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара- Набавка система за евиденцију радног времена у поступку јавне набавке мале
вредности
Број јавне набавке 13МВ/2018
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници
Здравственог центра Зајечар
У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Pitanje 1
Na strani 12 konkursne dokumentacije ste napisali:
“Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона и то:
путем факса или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници”
Ovo nije tačno, u zakonu o javnim nabavkama u članu 20, pasus prvi piše:
“Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем,
односно путем поште, електронске поште или факсом.”
Vi ste obrisali reč “електронске поште” što je u suprotnosti sa zakonom o javnim nabavkama član 20, pasus drugi:
“Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа
заинтересованих лица у поступку јавне набавке.
Zakon o javnim nabavkama član 20, pasus treći:
“Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када
је то могуће, користе електронска средства.”
Kako vi imate elektronsku email adresu javne.nabavke.zcz@gmail.com molim Vas da promenite konkursnu dokumentaciju i
omogućite potencijalnim ponuđačima komunikaciju putem elektronske pošte
Одговор на питање 1:
Врши се измена текста на стр. 17 конкурсне документације у делу
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, факсом на број 019/421-164 или
путем електронске поште, на email адресу наручиоца : javne.nabavke.zcz@gmail.com ) тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, ЈН брoj 13МВ/18”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда,
дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну
документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона и то:
путем факса или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници;
ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
факса, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем
тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Pitanje 2
U pozivu za podnošenje ponuda ste objavili “Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија: 1”.
Naveli ste da se broj partija objavljuje samo ukoliko ima više (nekoliko) partija i onda ste napisali da ima jedna partija?
U zakonu o javnim nabavkama u članu 3 koji objašnjava značenje izraza je objašnjeno značenje javne nabavke podeljene u
partije:
“јавна набавка по партијама је набавка чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина и која је као
таква означена у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији”
Molim Vas za pojašnjenje da li je javna nabavka oblikovana u više partije ili javna nabavka nije oblikovana u partije.
Одговор на питање 2:

Како се у предметној јавној набавци бр.13МВ/18–Набавка система за евиденцију радног времена ради о мешовитој
јавној набавци која обухвата усуге и добра, у складу са тим је и формирана конкурсна документација, односно
образац структуре цене који подразумева табелу од 5 ставки и то : 1. Апликација за евиденцију радног времена , 2.
Уређај за контролу доласка на посао KORIDOR305FRCM или одговарајући са истим или бољим перформансама (са
интегрисаном камером), 3. RF ID картице за запослене, 4. SIM картице једнократно, 5. SIM картице, које морају бити
међусобно компатибилне, односно понуђачи морају понудити све ставке које су наведене у обрасцу структуре цене
које су неопходне за фунционисање система.

Pitanje 3
Na strani 3 konkursne dokumentacije ste napisali:
“сотвер прилагодити конкретним потребама Здравственог центра Зајечар уз сарадњу кадровске и обрачунске
службе”
Da li je ovde reč o pojmu “софтвер“?
Одговор на питање 3:
Да, о софтверу.
Pitanje 4
Na strani 3 konkursne dokumentacije ste napisali:
“сотвер прилагодити конкретним потребама Здравственог центра Зајечар уз сарадњу кадровске и обрачунске
службе”
Pod pretpostavkom da je reč u pojmu “софтвер“ molim Vas za pojašnjenje koje su to konkretne potrebe Zdravstvenog
centra Zaječar, jer to nije nigde u konkursnoj dokumentaciji navedeno.
Kako će potencijalni ponuđač dati adekvantnu ponudu u skladu sa konkretnim potrebama Zdravstvenog centra Zaječar,
ukolio ne zna koje su to potrebe?
Одговор на питање 4:
Potrebe Zdravstvenog centra Zaječar se odnose na prilagodjavanje formata izvestaja koje generise softver ponudjaca
formatu koji je pogodan za dalju obradu u softverskim aplikacijama kadrovske i obracunske sluzbe a koje narucilac vec
poseduje. Potrebno je obezbediti usaglasene xml formate.
Pitanje 5
Na strani 5 konkursne dokumentacije ste napisali:
“Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став
4. Закона, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац изјаве понуђача)”
Na strani 7 konkursne dokumentacije ste napisali:
“Да би понуђач доказао да је, у предходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, испоручио
добра која су предмет јавне набавке у укупном износу од минимум 625.720,00 динара без ПДВ-а мора да достави
рачуне или уговоре.
Да би понуђач доказао да је терминал у свему у складу са техничком спецификацијом мора да достави извод из
каталога произвођача - доказ доствља уз понуду.”
Molim Vas za pojašnjenje da li ponuđač ispunjenost obaveznih i dodatnih uslova dokazuje dostavljanjem izjave, kao što ste
napisali na strani 5 konkursne dokumentacijeili ponuđač ispunjenost obaveznih i dodatnih uslova dokazuje dostavljanjem
računa ili ugovora, tj dostavljanjem izvoda iz kataloga proizvođača kao šte naveli na strani 7 konkursne dokumentacije
Одговор на питање 5:
На стр.5. конкурсне документације, наручилац је у оквиру области IV- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, под тачком 2.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА , први пасус предвидео следеће: „Испуњеност обавезних
и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач
доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац изјаве понуђача), којом под пуном материјалном и кривичном

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл.
75. 1. И ст. 2 и чл. 76. Закона тач.1).“
На стр. 5 конкурсне документације у оквиру тачке 1.2. доказивање додатних услова, наручилац је тражио следеће:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1)

Понуђач мора да докаже да је, у у предходне три године пре објављивања позива за подношење
понуда, испоручио добра која су предмет јавне набавке у укупном износу од минимум 625.720,00 динара без
ПДВ-а ;

2)

Понуђач мора да докаже да је терминал у свему у складу са техничком спецификацијом- доказ
доствља уз понуду.

На стр. 16. Конкурсне документације у обрасцу 1. –Образац Изјаве понуђача, наведени су обавезни и додатни
услови које понуђач доказује потписивањем изјаве, осим за тачку 2. Додатних услова, за коју је потребно
достави доказ-извод из каталога да је терминал у свему у складу са техничком спецификацијом доставља

уз понуду, како би наручалиц могао да изврши проверу.
Врши се измена обрасца 1. Изјаве понуђача на стр. 16. Конкурсне документације , односно брише се текст:
„Понуђач поседује извод из каталога да је терминал у свему у складу са техничком спецификацијом- доказ
доставља уз понуду.“ , зато што исти услов испуњава достављањем доказа уз понуду, тако да изјава сада
гласи:

1. Образац изјаве понуђача
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке - Набавка система за евиденцију радног времена, ЈН број 13МВ/18, испуњава све услове из чл. 75.
и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач.
4) ЗЈН);
 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)– ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
 Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
 Понуђач поседује уговоре или рачуне да је, у предходне три године пре објављивања позива за
подношење понуда, испоручио добра која су предмет јавне набавке у укупном износу од минимум
625.720,00 динара без ПДВ-а;
Место и датум:

мп

Потпис овлашћеног лица:
______________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе
понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове
испуњавају заједно.

Pitanje 6
Na strani 9 konkursne dokumentacije ste napisali:
„Јавна набавка није обликована по партијама.“
Na strani 21 konkursne dokumentacije u obrascu strukture cena ste napisali:
„Партија 1“
Molim Vas za pojašnjenje da li je javna nabavka oblikovana u više partije ili javna nabavka nije oblikovana u partije.
Odgovor na pitanje 6:
На страни 9. Конкурсне документације, у оквиру тачке 3.-ПАРТИЈЕ, дошло је до техничке грешке приликом
укуцавања, где је писало да набавка није обликована по партијама, тако да измена сада гласи : Набавка је
обликована као 1 партија.
Pitanje 7
Na strani 21 konkursne dokumentacije u obrascu strukture cena u trećoj koloni “Количина” za stavku pod rednim brojem 2
ste napisali “6 ком (+2 ком по 1,00 дин)”.
Naručilac javne nabavke nema prava da odredi cenu za bilo proizvod koji je predmet nabavke, niti da odredi cenu 1 dinar za
bilo koji proizvod koji je predmet nabavke. Na osnovu kog kriterijuma ste odredili cenu jedan dinar za opremu koju tražite?
Odgovor na pitanje 7:
Врши се измена обраса 4-Образац структуре цене, у оквиру ставке 2. Уређај за контролу доласка на посао
KORIDOR305FRCM или одговарајући са истим или бољим перформансама (са интегрисаном камером) који се
односи на количину где је тражена количина била 6 ком (+2 ком по 1,00 дин), тако да је сада тражена количина 8
комада.
Изењен образац 4.- Образац структуре цене сада изгледа:
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Pitanje 8:
- Da li je uz ponudu potrebno dostaviti menicu za ozbiljnost ponude?

•

Odgovor na pitanje 8:
Конкурсном документацијом на стр. 11. Под тачком 11. -ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,

ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, наручилац је предвидео да понуђач уз
понуду мора да достави -Изјаву на меморандуму фирме о прихватању финансијске гаранције са текстом датим у
конкурсној документацији на стр. 11, да ће у тренутку закључења уговора доставити средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла .
При потписивању уговора изабрани понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија дужан је да достави:

•

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од уговорене вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 20 дана
дужи од гарантног рока набавке предметног добра. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
понуђач није извршио све своје обавезе у свему према усвојеној понуди, техничкој и тендерској
документацији, у складу са важећим прописима, техничким нормативима и у року који је понудом предвидео.

Pitanje 9:

•

Na 4. strani tenderske dokumentacije se navodi:
Услови наручиоца у погеду предметног добра: Инсталирање ГПРС уређаја од стране овлашћених лица
Molim da pojasnite šta se podrazumeva pod GPRS uređajem. Kojih karakteristika treba biti? Na koliko lokacija treba
instalirati predviđeni uređaj i koje funkcije treba da obavlja?

Odgovor na pitanje 9:
Pod gprs uredjajem se misli na uredjaj za citanje ID kartica koji za prenos podataka koriste mobilnu mrezu (gprs
konekciju). Instalira se na 8 lokacija koje su navedene u dokumentaciji.
Pitanje 10:

Na str. 21. Konkursne dokumentacije u Obrascu strukture cene, navodite količinu traženih uređaja za kontrolu dolaska
na posao 6 kom (+2 po 1,00 din) , molim vas da to biže pojanite.
Takođe,na istoj strani, se traži 8 jednokratnih i 8 SIM kartica na 12 meseci. Šta podrazumeva SIM kartica na 12
meseci, a šta jednokratna i kakav saobraćaj treba biti obezbeđen njima?

Odgovor na pitanje 10:
Врши се измена обраса 4-Образац структуре цене, у оквиру ставке 2. Уређај за контролу доласка на посао
KORIDOR305FRCM или одговарајући са истим или бољим перформансама (са интегрисаном камером), који се
односи на количину где је тражена количина гласила 6 ком (+2 ком по 1,00 дин), тако да изменом сада гласи да је
тражена количина 8 комада.
Изењени образац 4. Образац структуре цене сада изгледа:
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Сим картица на 12 месеци подразумева да у времену важења уговора 8 СИМ картица (колико је тражено
апарата) мора да обезбеди повезивање апарата са базном станицом провајдера преко чега остварује везу са
СИМ картицама корисника.

Pitanje 11
Na strani 21/27 konkursne dokumentacije, u okviru Obrasca strukture cene ste za već gore pomenutu nabavku naveli da
želite 6 uredaja za kontrolu dolaska na posao + 2 po 1,00 din. Molimo Vas da promenite koliëinu na 8 komada PO
jedinstvenoj ceni za svih 8 lokacija.

Odgovor na pitanje 11:
Врши се измена обраса 4-Образац структуре цене, у оквиру ставке 2. Уређај за контролу доласка на посао
KORIDOR305FRCM или одговарајући са истим или бољим перформансама (са интегрисаном камером), који се
односи на количину, где је тражена количина била 6 ком (+2 ком по 1,00 дин), тако да је садатражена количина 8
комада.
Изењени образац 4. -Образац структуре цене сада изгледа:
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Pitanje 12
Na strani 3/27 konkursne dokumentacije, u okviru tehničke dokumentacije za Softver naveli ste da softver treba prilagoditi
konkretnim potrebama Zdravstvenog centra Zaječar uz saradnju kadrovske i obračunske službe. Molimo Vas da navedete
koje su konkretne potrebe Zdravstvenog centra (kadrovske i obračunske) kako bismo znali u kom pravcu softver treba da se
prilagođava.
Odgovor na pitanje 12:
Znači prilagodjavanje formata izvestaja sa sistema koji je predmet JN za koriscenje u daljoj obradi podataka u programima i
sistemima koje narucioc vec poseduje.
Pitanje 13
Na strani 3/27 konkursne dokumentacije, u okviru tehniëke dokumentacije za softver naveli ste da softver mora da podržava
višekorisnički pristup (verifikator i evidentičar). Molimo Vas da navedete šta podrazumevate pod višekorisničkim pristupom
verifikator i evidentičar.
Odgovor na pitanje 13:
Podrazumeva da svaki korisnik može da pristupi WEB aplikaciji preko koje može da proveri izveštaj o svom radu.

Pitanje 14
Na strani 4/27 konkursne dokumentacije ste naveli da kartice treba da sadrže: ime i prezime zaposlenog, ID broj i naziv
firme. Da li ovo znači da Dobavljač treba da štampa iste, ili štampu imate obezbeđenu u okviru druge nabavke? Ako
dobavljač treba da štampa sve kartice, da li Vi dostavljate pripremu štampe, ili je dobavljač pravi po svom nahodenju?
Takode, na strani 4 ste naveli da je potrebno oko 1000 bezkontaktnih kartica, a na strani 21 ste naveli da je potrebna
količina 850 komada. Koja količina kartica je zaista potrebna?
Odgovor na pitanje 14:
Dobavljač mora da odštampa kartice na osnovu modela za pripremu štampe koji ćemo poslati. Trenutna potreba
Zdravstvenog centra Zaječar je 850 kom (kako je traženo u obrascu strukture cene) ali zbog eventualnog poveććanja broja
zaposenih ostavjena je mogućnost za povećanjem broja kartica.

Pitanje 15
Sta podrazumevate pod instalacijom GPRS uredaja od strane ovlašćenih lica i Podešavanju uslova za automatsko
generisanje i slanje poruka zaposlenima? Obzirom da se ne traži nabavka GPRS uredaja, molim vas da potvrdite da isti ne
treba da se isporučuju i napišete koje uredaje posedujete.
Takode, kako se ne traži nabavka GPRS uredaja, molimo Vas da izbrišete zadnju tezu u okviru Uslova narutioca u pogledu
predmetnog dobra — „Garantni rok za GPRS uređaje tokom trajanja usluge'
Одговор на питање 15:
Uredjaji za ocitavanje ID kartica koji koriste mobilnu mrezu (gprs) za prenos podataka. Traži se nabavka GPRS uređaja pod
stavkom 2 u okviru obrasca strukture cene , odnosno - Uređaj za kontrolu dolaska na posao KORIDOR305FRCM ili odgovarajući

sa istim ili boljim performansama (sa integrisanom kamerom).
Pod instalacijom GPRS uređaja podrazumevamo postavljanje uređaja na 8 lokacija koje smo naveli u konkursnoj
dokumentaciji na str. 3 i podrazumeva se da će inicijalizaciju i proveru funcionalnosti pomenutih uređaja realizovati lica
nadležna za postavljanje istih ( Dobavjač kom bude dodeljin ugovor, ovlašćuje obučena, stručna lica koja će postaviti
aparate.) Naručilac ostaje pri traženom zahtevu iz konkursne dokumentacije „Garantni rok za GPRS uređaje tokom trajanja
usluge'
Pitanje 16
Molimo Vas da obrazložite šta podrazumevate pod „Podrška po izdavanju novih ID kartica automatizovanom procedurom"?

Odgovor na pitanje 16:
Podrazumevamo da slanjem mail-a sa zahtevom za izdavanje novih ID kartica dobavljaču automatski dobijemo traženi broj
novih ID kartica.
Pitanje 17
Molimo Vas da obrazložite šta podrazumevate pod „Korišćenje automatizovanih obračuna u naplati i personalnih konta
(dnevnici, blagajne, izveštaji, priznanice)?

Odgovor na pitanje 17:
U konkursnoj dokumentaciji na str. 4. Navedeni su uslovi i mogućnost predmetnog dobra. U okviru mogućnosti predmetnog
dobra naručilac je tražio, pored ostalog, i „Korišćenje automatizovanih obračuna u naplati i personalnih konta (dnevnici,
blagajne, izveštaji, priznanice)?
Vrši se izmena konkursne dokumentacije i briše se rečenica koja se odnosila na traženu mogućnost: „Korišćenje
automatizovanih obračuna u naplati i personalnih konta (dnevnici, blagajne, izveštaji, priznanice).“

Pitanje 18:
Molimo Vas da detaljnije napišete zahtev za SIM karticama iz obrasca strukrure cene, kao i to sa čim su iste povezane? Koji
tip SIM kartica Vam je potreban za stavke 4 i 5 iz obrasca strukture cene?

Odgovor na pitanje 18:
Sim kartice sa 250 GB/mesecng protoka podataka po karrtici, a koje sluze za prenos podataka sa uredjaja za ocitavanje ID
kartica mobilnom mrezom do servera. Kartice se instaliraju u uredjaje za ocitavanje ID kartica.

Pitanje 19:
Na strani 21/27 konkursne dokumentacije naveli ste da zahtevate Aplikaciju za evidenciju radnog vremena (12 meseci).
Molimo Vas da potvrdite da se ne kupuju licence trajnog karaktera, već se traži zakup softvera na godinu dana.

Odgovor na pitanje 19:

Ne kupuju licence trajnog karaktera, već se traži zakup softvera na godinu dana.
Pitanje 20:
U tekstu tenderske dokumentacije na strani 21 od 27 navodi se u obrascu 4, za partiju 1, u stavu 5, nabavka sim kartica na
ugovor od 12 meseci.
Da li se u ovom stavu podrazumeva da naručilac potpisuje, ugovor u trajanju od 12 meseci za obezbeđivanje GPRS
saobraćaja, sa ponuđačem ili sa operaterom mobilne telefonije?
Odgovor na pitanje 20:
Sa ponudjacem. GPRS saobracaj obezbedjuje ponudjac.

Прилог:

-

Измена 1 конкурсне документације бр . 3716/1 од 08.06.2018.г.

Комисија за јавне набавке

