Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је захтев
заинтересованог лица за појашњење конкурсне документације за јавну набавку
услуге мобилне телефоније, ЈН бр. 1.2.2- јнмв/18, са следећим питањима:
„U vezi sa pripremom ponude za nabavku usluge mobilne telefonije- JN br. 1.2.2-jnmv/18,
neophodne su nam dodatne informacije i pojašnjenja:
1. Naručilac je na strani 9/30 KD naveo sledeće:“ Жребом ће бити обухваћене само
оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти износ опредељеног
буџета за набавку уређаја и исти рок плаћања“. Pretpostavka je da je napravljena
tehnička greška i da bi trebalo da stoji:“ Жребом ће бити обухваћене само оне
понуде које имају једнак број пондера, исти износ опредељеног буџета за
набавку уређаја и исти рок плаћања. Sugerišemo Naručiocu korekciju navedenog, s
obzirom da je kriterijum za dodelu ugovora „ekonomski najpovoljnija ponuda“ a na
osnovu dva elementa kriterijuma koja nose po 50 pondera, a ne „najniža ponuđena
cena“.
2. Na strani 5/30 KD naručilac navodi 68 pretplatničkih brojeva, da bi na strani 21/30
naveo 65 pretplatnička broja. Sugerišemo Naručiocu korekciju navedenog i izmenu
odgovarajućeg obrasca na pomenutim stranama, s obzirom da se isti dostavljaju u
ponudi.
3. Na strani 5/30 KD Naručilac je naveo da je obavezan budžet za nabavku telefona u
najmanjem iznosu od 800.000 dinara sa PDV-om, dok je na strani 22/30 KD naveden
iznos od 600.000 dinara sa PDV-om. Budžet je jedan od elemenata kriterijuma koji se
ponderiše, te vas molimo da jasno precizirate koji je minimalni iznos budžeta za
nabavku telefona i u skladu sa tim izmenite odgovarajući obrazac na pomenutim
stranama, s obzirom da se isti dostavljaju u ponudi.“
Поводом достављеног захтева Комисија за јавну набавку бр. 1.2.2- јнмв/18 даје
следеће одговоре:
1. На страни бр. 9/30 Конкурсне документације (Критеријум за доделу
уговора) брише се реченица:
„Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу
понуђену цену исти износ опредељеног буџета за набавку уређаја и исти
рок плаћања“
и уместо ње се додаје нова реченица која гласи:
„Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнак број
пондера исти износ опредељеног буџета за набавку уређаја и исти рок
плаћања“
2. У поступку израде конкурсне документације учињена је техничка грешка
у навођењу броја претплатничких бројева на страни 21/30 Конкурсне
документације. Уместо броја „65“, треба да стоји број „68“.
3. У поступку израде конкурсне документације учињена је техничка грешка
у навођењу износа обавезног буџета за набавку телефона на страни 22/30
Конкурсне документације. Уместо износа: „600.000,00“ треба да стоји:
„800.000,00“.
С обзиром на дато појашњење, тачка 5) Обрасца понуде сада изгледа
овако:

5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Набавка услуге мобилне телефоније И
СТРУКТУРА ЦЕНЕ, ЈН бр. 1.2.2-јнмв/18

Опис предмета јавне набавке:
Потребно је обезбедити услугу мобилне телефоније за 68 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. Неограничени бесплатни саобраћај за телефонске разговоре ка свим
мрежама (изабраног оператера, ван мреже оператера, фиксне телефоне)
3. Успостава везе се не наплаћује за позиве у оквиру бројева Наручиоца као
и за позиве ка свим осталим националним дестинацијама.
4. Обавезна обрачунска јединица за тарифирање свих позива износи једну
секунду.
5. Бесплатне СМС порукe у националном саобраћају сваког месеца за све
претплатничке бројеве.
6. Бесплатних 1 ГБ интернет саобраћаја сваког месеца по максималној брзини
за 10 одабраних бројева, а након постизања лимита интернет је доступан
бесплатно али по нижој брзини.
7. Пет (5) претплатничких бројева је за мобилни интернет (mobile broadbend)
са најмање 24 ГБ интернет саобраћаја.
8. Бесплатних 50 МБ интернет саобраћаја сваког месеца 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
800.000,00 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 услуге:
без ПДВ-а са ПДВ-ом

1.Цена месечне претплате
саобраћајем
дефинисаним
спецификацији

са укљученим
у
техничкој

2. Износ опредељеног буџета за набавку
уређаја

Рок плаћања

Рок важења понуде

Цене у понудама заокружити на две децимале.
Најнижа понуђена цена коју понуђачи могу исказати у својим понудама је 0,01
динар.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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.

Ови одговори чине саставни део Конкурсне документација за јавну набавку бр.
1.2.2.-јнмв/18.
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