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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена КД у вези поступка јавне набавке услуге
мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од 11 месеци, ЈН бр. 404-22-205/15-8
Дана 29.04.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-2-7/15-13
од 30.04.2015. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке услуге мобилне телефоније за
потребе РФЗО за период од 11 месеци, ЈН бр. 404-22-205/15-8, сходно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).
Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача:
1. Питање: „Према конкурсној документацији ЈНМВ: 404-22-205/15-8 у делу техничке
спецификације наведени су одређени услови, међу којима и следеће:
Повезивање кућне централе фиксне телефоније наручиоца са централом оператера
мобилне телефоније, коришћењем неке од веза у складу са могућностима кућне централе
фиксне телефоније наручиоца. 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, односно да Наручиоцу не фактурише једнократне трошкове
инсталације опреме, успостављања сервиса и функционисања саобраћаја по везама, у виду
месечне претплате. 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 14 дана од дана достављања потребне документације од
стране Наручиоца.
Везано за рок који сте дали за реализацију услуге интеграције, напомињемо да ми, а
можда и остали понуђачи који сопственом инфраструктуром нису присутни у вашем објекту
тешко можемо испоштовати рок од 14 дана. Молимо вас да размотрите продужетак рока на 60
дана, како бисмо сви били у подједнаком положају и како бисте имали више понуда и самим
тиm добили најповољнију понуду. Да ли нећемо бити у прекршају уколико на посебној изјави
наведемо наш рок за извршење?“
Одговор: „Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 5. Техничка
спецификација и то тачке 20. па уместо текста:
„Повезивање кућне централе фиксне телефоније наручиоца са централом оператера
мобилне телефоније, коришћењем неке од веза у складу са могућностима кућне централе
фиксне телефоније наручиоца. 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, односно да Наручиоцу не фактурише једнократне трошкове
инсталације опреме, успостављања сервиса и функционисања саобраћаја по везама, у виду
месечне претплате. 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 14 дана од дана достављања потребне документације од стране
Наручиоца.“
сада стоји текст
„Повезивање кућне централе фиксне телефоније наручиоца са централом оператера
мобилне телефоније, коришћењем неке од веза у складу са могућностима кућне централе
фиксне телефоније наручиоца. 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, у виду месечне претплате. 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 60 дана од дана
потписивања уговора.“
Наручилац уједно врши измену и Модела уговора на страни 23. конкурсне
документације где додаје члан који носи број 5. који гласи:
„Рок за успостављање услуге повезивање кућне централе фиксне телефоније
наручиоца са централом оператера мобилне телефоније не сме бити дужи од 60 дана од дана
потписивања уговора.У случају не испуњавања ове услуге Понуђач ће бити у обавези да
надокнади разлику у цени позива према бројевима у националној мобилној мрежи за сваки
дан закашњења.“
2. Питање: „На страни број 4. Тачка 12.
У случају промене постојећег мобилног оператера чије услуге Наручилац тренутно
користи, трошкове преноса постојећих корисничких бројева сноси изабрани понуђач добављач (мобилни оператер). Рок за пренос постојећих корисничких бројева у мрежу
другог мобилног оператера не сме бити дужи од 14 дана од дана достављања потребне
документације од стране Наручиоца
Сугеришемо вам да рок преноса бројева је нешто што не зависи од понудјача, него
искључиво од донора ( односно оператера код кога се наручилац у том тренутку налази).
Понудјач може да утиче на рок извршења услуге након што донор одобри пренос, тако да
предлажемо да усвојите овај додатак.
Молим Вас за потврду да нећемо бити у прекршају, уколико због донора не будемо у
могућности да испоштујемо рок од 14 дана.“
Одговор: „Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 4. Техничка
спецификација и то тачке 13. па уместо текста:
„У случају промене постојећег мобилног оператера чије услуге Наручилац тренутно
користи, трошкове преноса постојећих корисничких бројева сноси изабрани понуђач добављач (мобилни оператер). Рок за пренос постојећих корисничких бројева у мрежу другог
мобилног оператера не сме бити дужи од 14 дана од дана достављања потребне
документације од стране Наручиоца.“
сада стоји текст
„У случају промене постојећег мобилног оператера чије услуге Наручилац тренутно
користи, трошкове преноса постојећих корисничких бројева сноси изабрани понуђач добављач (мобилни оператер).Рок за пренос постојећих корисничких бројева у мрежу другог
мобилног оператера не сме бити дужи од 14 дана од дана након што донор (пружалац
тренутне услуге мобилне телефоније) одобри пренос.“

3. Питање: „У конкурсној документацији на страни 4, тачка 2, наведено је:
Минимална месечна потрошња износи 250.000,00 динара.
Минимална месечна потрошња односи се на услуге:
- Разговора ка бројевима из мреже (који нису у групи)
- Разговора ка осталим националним оператерима мобилне и фиксне телефоније.
- Разговора ка интернационалним оператерима мобилне и фиксне телефоније.
- СМС поруке ка бројевима у националној мрежи мобилне телефоније.
- СМС поруке ка бројевима у интернационалним мрежама мобилне телефоније
- ММС ка бројевима у националној мрежи мобилне телефоније.
- ММС ка бројевима у интернационалним мрежама мобилне телефоније.
- Мобилни интернет у оквиру националне мреже мобилне телефоније.
- VAS usluge у оквиру националне мреже мобилне телефоније.
- Разговор са локала кућне централе Наручиоца ка бројевима у мрежи мобилне
телефоније Понуђача.

- Разговор са локала кућне централе Наручиоца ка бројевима мобилне телефоније ван
мреже Понуђача.
Ово је нешто што не могу да испуне сва три оператера, већ само један, те Вас молимо да
прихватите да се ВАС обрачунава ван минималне месечне потрошње.“
Одговор: Наручилац је дана 28.04.2015. године већ одговорио на постављено питање,
изменио конкурсну документацију и исту објавио на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници.
4. Питање: „На страни 4. конкурсне документације, тачка 2., наведена је минимална
потрошња у износу од 250.000 рсд, а у Моделу уговора, на страни 23, члан 2. је минимална
потрошња 270.000 рсд.
Молим вас за информацију која минимална месечна потрошња се узима у обзир.
Одговор: Наручилац је дана 28.04.2015. године већ одговорио на постављено питање,
изменио конкурсну документацију и исту објавио на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници.
5. Питање: На страни 5 конкурсне документације, тачка 15, је наведено да провера стања за
претходни месец мора бити могућа најкасније до 5-тог у месецу.
Ово је могуће у зависности од нерадних дана, те Вас молимо да размотрите могућност
продужења рока до 7-мог у месецу.“
Одговор: „Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 5. Техничка
спецификација и то тачке 16. па уместо текста:
„Провера стања рачуна за претходни месец мора бити могућа најкасније до 5-тог у текућем
месецу.“
сада стоји текст
„Провера стања рачуна за претходни месец мора бити могућа најкасније до 7-ог у текућем
месецу.“
Наручилац ће на Порталу јавних набавки и својој интернет страници објавити Конкурсну
документацију (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ),са наведеним изменама, коју вам достављамо и у
прилогу.

Комисија за јавну набавку.
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