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08/3 бр. 404-2-7/15-21 
04.05.2015.године 
 

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 30.04.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-2-7/15-14 
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: „Резервни критеријум не може бити исти као и онај који се пондерише (одгoвор 
комисије, са сугестијом да се у случају истог броја пондера победник одреди жребом). 
Сугеришемо измену критеријума и продужење рока.“ 
 
Одговор: Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 15 и то текста:  

 
„У случају да постоје две или више понуда са једнаким бројем поена према утврђеним 

критеријумима, Наручилац ће применом елемената критеријума – „Цена минута разговора ка 
осталим оператерима мобилне и фиксне телефоније“, одлучити о избору најповољније 
понуде.“ 

 
уместо кога стоји текст: 

 
„У случају да постоје две или више понуда са једнаким бројем поена према утврђеним 
критеријумима, предност ће имати она понуда у којој је понуђен дужи рок плаћања рачуна.“ 

 
2. Питање: „У конкурсној документацији наведено је следеће: 
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. 

 
Предлажемо измене дела техничке спецификације који се односи на рок за извршење 
преноса бројева имајући у виду да тај поступак не зависи само од наручиоца и понуђача и 
реално може потрајати знатно дуже од рока који је предвиђен. Такође предлажемо да се као 
датум ступања на снагу уговора (од ког датума би се рачунало трајање уговора) рачуна датум 
преноса бројева.“ 
 
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.“ 

Наручилац уједно врши измену и Модела уговора на страни 23.конкурсне 
документације и то члана 5. који гласи: 

„Члан 5. 

Овај уговор закључује се на период од 11 месеци од _______2015. године. (уписује се 
датум када бројеви Наручиоца пређу на мрежу изабраног оператера).“ 

уместо кога стоји текст 

„Члан 6. 

Овај уговор закључује се на период од 11 месеци од дана потписивања обе уговорне 
стране, док обавеза понуђача у погледу пружања услуге мобилне телефоније почиње од дана 
када бројеви Наручиоца пређу на мрежу изабраног оператера.“ 

3. Питање: „Сматрамо да је рок  од 14 дана, за имплементацију решења  којим се повезује  
кућна телефонска централа наручиоца и мрежа оператера, кратак и да га треба продужити на 
45 дана. Рок дефинисан у тачки 4.19 доводи у повлаштени положај тренутног сервис 
провајдера а остале понуђаче онемогућава да дају конкурентну понуду а самим тим је 
доведен у питање основни услов конкурентности  и истих услова за све понуђаче.“ 

 

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.“ 

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. 
57015.56/33 


