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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са 

припремом понуде у поступку јавне набавке: Набавка услуге мобилне телефоније за 
потребе РФЗО за период од 24 месеца, редни број набавке 404-1-205/20-9 
 
 

Дана 13.04.2020. године, заинтересована лица обратила су се за појашњењем у 
поступку јавне набавке: Набавка услуге мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од 24 
месеца, редни број набавке: 404-1-205/20-9, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).  
   

 
Питањe: 

  
 „Обраћамо вам се у смислу чл. 63 ЗЈН са захтевом за појашњење и измену конкурсне 
документације: 
  
 Наиме техничком спецификацијом од понуђача тражите да омогуће: Повезивање кућне 
централе фиксне телефоније наручиоца са централом оператера мобилне телефоније, 
коришћењем неке од веза у складу са могућностима кућне централе фиксне телефоније 
наручиоца (путем оптичког или бакарног привода). Наручилац поседује централу Ericsson MX 
One са дигиталном трунк картицом TLU76. Понуђачу је омогућено да по захтеву обиђе 
локацију. Испуњење овог услова подразумева да Понуђач сноси све трошкове инсталације 
терминалне опреме, одржавања и надгледања веза, као и прибављање свих потребних 
дозвола (ако постоји потреба за истим у складу са техничким решењем Понуђача), односно да 
Наручиоцу не фактурише једнократне трошкове инсталације опреме, успостављања сервиса и 
функционисања саобраћаја по везама. Потребно је обезбедити до 20 истовремених позива 
између локала телефонске централе и бројева у националној мобилној мрежи. Рок за 
успостављање услуге не сме бити дужи од 30 дана од дана потписивања уговора. 
 
 Молимо за следећа појашњења: 
 

 Да ли је потребно да се функционалност повезивања централе корисника Ericsson MX 
One оствари путем IP технологије односно SIP trunkinog или путем дигиталне 
технологије односно ISDN PRI? 

 Колико је нумерације потребно предвидети за SIP turnk или ISDN PRI?“ 

 
 Одговор: 
 У Техничкој спецификацији, на страни 6/33 КД, у оквиру додатних услова наведено је: 
Повезивање кућне централе фиксне телефоније наручиоца са централом оператера мобилне 
телефоније, коришћењем неке од веза у складу са могућностима кућне централе фиксне 
телефоније наручиоца (путем оптичког или бакарног привода). Наручилац поседује централу 
Ericsson MX One са дигиталном трунк картицом TLU76. Понуђачу је омогућено да по захтеву 
обиђе локацију. Испуњење овог услова подразумева да Понуђач сноси све трошкове 
инсталације терминалне опреме, одржавања и надгледања веза, као и прибављање свих 
потребних дозвола (ако постоји потреба за истим у складу са техничким решењем Понуђача), 
односно да Наручиоцу не фактурише једнократне трошкове инсталације опреме, 
успостављања сервиса и функционисања саобраћаја по везама. Потребно је обезбедити до 20 
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истовремених позива између локала телефонске централе и бројева у националној мобилној 
мрежи. Рок за успостављање услуге не сме бити дужи од 30 дана од дана потписивања 
уговора.“ 
 
 Имајући у виду наведено, функционалност повезивања централе корисника потребно је 
да се оствари путем дигиталне технологије односно ISDN PRI. 

Број нумерације које је потребно предвидети износи 400.  
 

  

 Питањe: 

 У вези са припремом понуде за јавну набавку услуга мобилне телефоније, ЈН БР. 404-1-
205/20-9, за потребе наручиоца РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, молимо 
вас за појашњење и одговор на питање: 

 
1. На страни 12/33 конкурсне документације у напомени наведена је формулација која се 

односи на најниже понуђене цене оба критеријума а гласи „Понуђачи су у обавези да, 
минимум за једну ставку из обрасца 4.1.  Образац понуде (Ц1, Ц2, Ц3 или Ц4) и за 
месечну накнаду за повезивање кућне фиксне централе са мрежом мобилне 
телефоније наведу цену која није нижа од 0,01 динар.“  
 

            Ради додатне прецизности, молимо вас за потврду/измену овог дела конкурсне 
документације тако да напомене буду одвојене и да гласе: 

- Минимално једна цена Ц1, Ц2, Ц3 или Ц4 мора бити 0,01 динар без ПДВ-а  
- Цена месечне накнаде за повезивање кућне фиксне централе са мрежом мобилне 

телефоније не може бити нижа од 0,01 динар без ПДВ-а. 

            
  Сходно наведеном сугеришемо наручиоцу да и у Обрасцу 4.1-Понуда за јавну набавку 
са структуром цена на страни 26/33 конкурсне документације усклади напомену „Понуђач је у 

обавези да минимум за једну ставку из обрасца 4.1  Образац понуде наведе цену која није 

нижа од 0,01 динар“ тако да гласи: 

- Минимално једна ставка 1, 2, 3 или 4 из табеле мора бити 0,01 динар без ПДВ-а 
- Цена месечне накнаде за повезивање кућне фиксне централе са мрежом мобилне 

телефоније не може бити нижа од 0,01 динар без ПДВ-а. 
 
 
 Одговор: 
  
 Наручилац потврђује да је понуђач у обавези да: 

- минимум за једну ставку из обрасца 4.1.  Образац понуде - табеле (Ц1, Ц2, Ц3 или 
Ц4) наведе цену која није нижа од 0,01 динар без ПДВ-а, 

- за месечну накнаду за повезивање кућне фиксне централе са мрежом мобилне 
телефоније наведе цену која није нижа од 0,01 динар без ПДВ-а. 

 
 Врши се измена текста напомене у обрасцу 4.1 - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ СА 
СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, тако да сада гласи: 
 
 „Напомена: Понуђач је у обавези да, минимум за једну ставку из обрасца 4.1.  
Образац понуде – табеле (Ц1, Ц2, Ц3 или Ц4) и за месечну накнаду за повезивање кућне 
фиксне централе са мрежом мобилне телефоније наведе цену која није нижа од 0,01 
динар без ПДВ-а.“ 
  
 Наручилац ће објавити пречишћен текст Конкурсне документације са наведеном 

изменом. 

 

 

                                                                                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
                                                                                                                     

 
 


