Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је
захтев понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку
услуге мобилне телефоније ЈН бр. 32-јнмв који гласи :

1. „U konkursnoj dokumentaciji navodite da je Rok isporuke telefonskih aparata
maksimalno 5 radnih dana od pismene porudžbine Naručioca, ukazujemo Naručiocu
da je isporuka po osnovu interne procedure mnogo brža, ali samo za modele aparata
kojih ima na stanju. Molimo vas da se u ovom navodu doda da je rok isporuke
maksimalno 5 radnih dana od pismene porudžbine Naručioca nakon potvrde operatera
da su ti modeli dostupni za isporuku“.
2. Element kriterijuma na osnovu kojeg će se vršiti ranigiranje ponuđača je ekonomski
najpovoljnija ponuda ali kako možete da svedete ukupnu cenu kada se gore traže, na
primer, što niže cene saobraćaja i što veći budžet za aparate - ukazujemo naručiocu da
u ovom slučaju stavka „ukupno“ ne pokazuje ekonomski najpovoljniju ponudu (ne
mozete sabrati cene saobracaja i budzet za aparate).

Поводом достављеног захтева дајемо следећи одговор:
Усваја се примедба понуђача у вези са испоруком телефона и елементима
критеријума за доделу уговора, из ког разлога се у поглављу VI (Образац
понуде) мења одељак 5) Опис предмета набавке услуге мобилне телефоније и
структура цене, ЈН бр. 32-јнмв, тако да сада изгледа овако:

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И
СТРУКТУРА ЦЕНЕ, ЈН бр. 32-јнмв
Потребно је обезбедити услугу мобилне телефоније за 70 претплатничких бројева уз
могућност накнадног повећања или смањења (понуда мора укључити и могућност
активирања тј. деактивирања 10% бројева без накнаде).
Месечна претплата мора да обухвати:
1. Неограничени бесплатни саобраћај за телефонске разговоре у групи
бројева Наручиоца.
2. Успостава везе се не наплаћује за позиве у оквиру бројева
Наручиоца као и за позиве ка свим осталим националним
дестинацијама.
3. Обавезна обрачунска јединица за тарифирање свих позива износи
једну секунду.
4. Бесплатних 50 СМС порука у националном саобраћају сваког
месеца за све претплатничке бројеве. Након искоришћених 50 СМС
порука, цена СМС поруке је _____ без ПДВ-а (не сме бити већа од
1,00 динара без ПДВа).
5. Бесплатних 1 ГБ интернет саобраћаја по максималној брзини за 10
одабраних бројева, а након постизања лимита интернет је доступан
бесплатно али по нижој брзини.
6. Бесплатних 50 МБ интернет саобраћаја по максималној брзини за
све остале бројеве, а након постизања лимита интернет је доступан
бесплатно али по нижој брзини.
Такође понуда мора да садржи:
1. Обавезно је задржавање постојеће нумерације бројева. Пребацивање
бројева на изабраног понуђача, уколико то није досадашњи
оператер, мора бити бесплатно.
2. Понуђач је у обавези да Наручиоцу пружа услуге говорне телефоније и
услуге преноса података у ромингу по јединственој цени, а у складу
са утврђеном и објављеном тарифом Даваоца услуга. Приложити
ценовник роминг услуга.
3. Уколико Наручилац буде имао потребу за неком услугом мобилне
телефоније која није наведена у спецификацији или као елемент за
оцену понуда (ММС, међународни позиви итд.), Понуђач је дужан
да омогући према важећем званичном ценовнику или према
промотивном комерцијланом тарифном профилу/додатку у моменту
пружања услуге.
4. Обавезан буџет за бенефицирану набавку телефона у износу од најмање
400.000,00 динара са ПДВ-ом. Буџет је могуће користити у току трајања
уговоpне обавезе . Обавезно је понудити могућност набавке телефона по
цени не већој од 1 рсд, за све моделе расположиве у актуелној месечној
понуди оператора. Приложити ценовник актуелан на дан отварања понуда.
5. Испорука телефона на адресу Наручиоца у периоду од највише 5 радних
дана од дана писмене поруџбине Наручиоца и потврде оператера да су ти

модели доступни за испоруку (у обзир се узимају телефони из понуде
оператера за актуелан месец у коме се испорука захтева).
6. Добављач је у обавези да у случају сервиса достави заменски апарат
за све време трајања сервисирања.
7. Бесплатана активација/деактивација различитих услуга: ГПРС, ММС,
Блек Бери, тарифних додатака, поручивање копије рачуна,
преузимање листинга за сваки број појединачно, промена адресе за
доставу рачуна, замена претплатничког броја, суспензија украдене /
изгубљене картице; путем софтвера, портала, апликције или
бесплатног позива кол-центра изабраног понуђача оператора.
Структура цене услуга
без ПДВ-а

са ПДВ-ом

1. Цена месечне претплате
2. Цена минута у мрежи изабраног оператера
3. Цена минута ка бројевима другог оператера
4. Цена минута ка бројевима у фиксној мрежи

Укупна цена без ПДВ-а (1. – 4.)
Укупна цена са ПДВ-ом (1. – 4.)
Буџет за набавку телефона
Рок плаћања
Рок важења понуде
(рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана
од дана отварања понуда)

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

____________________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.

НАПОМЕНА:
У складу са одредбом члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужен је
рок за подношење понуда за три дана, тако да ће се благовременим сматрати све
понуде које стигну до дана 18.05.2015. године, до 12:00 сати.
Јавно отварање понуда извршиће комисија за јавну набавку, истог дана у 13:00
сати, у пословним просторијама Републичког завода за заштиту споменика
културе-Београд, Ул. Радослава Грујића бр.11.

