РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Управa ГО Барајево
Број јавне набавке: VI 03 404-7/2015
03. 02. 2015. године
Барајевo
ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информациjaма или појашњењима конкурсне
документације бр. VI 03 404-7/2015- ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ-УСЛУГЕ
ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ,УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА
Питање бр. 1: Молимо вас да конкурсном документацијом обухватите и напомену да
најнижа понуђена цена, за сваки бодовани елемент, коју понуђачи исказују у својим
понудама не може бити 0,00 динара, из разлога немогућности бодовања, тј
неприменљивости формуле. Последично, сугеришемо да понуђачи у понудама треба
да искажу понуђену цену на две децимале, као и да минимална цена може износити
0,01 динара.
Одговор бр. 1: Изменом и допуном конкурсне документације на страни бр.17
постоји Напомена: Да би формула за доделу пондера била примењива потребно је да
понуђена цена буде изражена у форми 0.01 рсд.
Питање бр.2: На страни 6 се у оквиру тачке 1.2. захтева сертификат као гаранција
квалитета нивоу услуга SLA. Молимо вас за детаљно појашњење на шта се односи
овај захтев, тј који је у то сертификат
Одговор бр. 2: наведени додатни услов односно технички капацитет - сертификат
гаранције квалитета нивоа услуге - Service Level Agreement (SLA) односи се на
партију бр. 3 - Услуге интернета.
Сертификат SLA представља посебан уговор о нивоу услуга који се склапа између
наручиоца и понуђача и који садржи више нивоа.
Питање бр. 3: На стани 18 под тачком 15 сте навели да у случају истих цена бити
изабран понуђач који је понудио краћи рок плаћања. Молим вас да проверите да ли
се ради о краћем или дужем року плаћања јер краћи рок нема никакве логике.
Одговор бр. 3: Мисли се на дужи рок плаћања, у питању је техничка грешка.
Питање бр. 4: На страни 36 у другој колони тражите да се наведе тип понуђеног
телефона. Молимо за појашњење шта ви сматрате под тип телефона, тј који типови
телефона постоје према вашем тумачењу.
Одговор бр. 4: Биће измењена конкурсна документација на страни 36, у другој
колони биће довољно да се наведе произвођач и модел телефона.
Питање бр. 5: Молимо вас да наведете која је вредност набавке.
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Одговор бр. 5: Наручилац није у обавези да објави процењену вредност набавке.
Питање бр. 6: Указујемо Наручиоцу да је потенцијални понуђач као оператор у
обавези да поштује и доследно примењује типске уговоре (ГСМ претплатнички
уговор) као и Опште услове пружања и коришћења услуга у јавној мобилној
комуникационој мрежи Теленор д.о.о. Београд. На наведено нас обавезују одредбе
Закона о електронским телекомуникацијама (између осталих чл. 8, 105, 106), па би
изостављање ових докумената представљало кршење поменутог закона што би
водило прекршајној одговорности. Општи услови, као и сви побројани типски
уговори дати су на верификацију Рател-у, и њихова примена је обавезујућа у складу
са законом и додељеном лиценцом, предлажемо да се омогући да исти (типска
уговорна документа оператора као понуђача) буду укључени тендерску
документацију тј понуду понуђача.
Одговор бр. 6: Наручилац ће омогућити да уз конкурсну документацију Понуђач
достави свој типски уговор (ГСМ претплатнички уговор) с тим да битни елементи из
конкурсне документације, понуде и модела уговора морају бити имплементирани у
тај типски уговор.
Питање бр. 7: Молимо вас што пре за потврду да је за сврху припремања
одговарајуће понуде од стране Понуђача могућ обилазак локација на којима се
захтева пружање услуга, као и да доставите контакт особе са којом се исти може
договорити (број телефона и емаил).
Одговор бр. 7: Понуђач може извршити обилазак наведених локација, уз претходну
најаву контакт особи. Лице за контакт је Борис Петковић бр. телефона 064/123-8587
е-маил: office@bms.co.rs.
Питање бр. 8:. Молимо да потврдите да би Наручилац/Корисник услуга обезбедио
неопходне сагласности за постављање потребне опреме Понуђача као и потребна
каблирања унутар објеката где се захтева пружање тражених сервиса.
Одговор бр. 8: Није прецизно наведено на коју сагласност се мисли. Ако се питање
односи на сагласност од ЕДБ-а, Наручилац ће ту сагласност обезбедити.
Питање бр. 9: Молимо вас да нам поред тачних адреса пошаљете и геокоординате
објеката на којима се очекује пружање тражених сервиса, где у објекту је потребно
испоручити сервисе, на који начин (интерфејси) и на које уређаје
Наручиоца/Корисника.
Одговор бр. 9: Геокоординате објеката можете утврдити приликом обиласка
локација. Потребно је Ethernet везом (RJ45) повезати све rack ормаре наручиоца са
рутером који обезбеђује понуђач а који ће се налазити у централном чворишту у
приземљу.
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Питање бр. 10: Молимо вас да нам доставите тачан број потребних телефонских
линија по свакој од локација.
Одговор бр. 10: На 14 локација које се налазе ван зграде ГО Барајево – месне
кацеларије потребна је по једна телефонска линија што укупно износи 14.
Преосталих 29 телефонских линија налазе се у самој згради ГО Барајево.
Питање бр. 11: Да ли и на којим локацијама имате телефонску централу и које
интерфејсе очекујете?
Одговор бр. 11: У згради ГО Барајево постоји телефонска централа и то аналогна
( Panasonic KXTDA200).
Питање бр. 12: Молимо вас да нам доставите на којим тачно локацијама се очекује
испорука Интернета.
Одговор бр. 12: У конкурсној документацији на страни бр. 5 поглавље III - Врста,
техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга,
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. Наведене су
локације за услуге интернета:
-Зграда Управе ГО Барајево у улици Светосавска 2,
-Ибарска магистрала скретање за Барајево улица Светосавска ББ,
-Ибарска магистрала улаз у Вранић ул. Космајских партизана,
-Дом културе Вранић улица Трг палих бораца
-ОШ „Кнез Сима Марковић“ Барајево у Светосавској.
Питање бр. 13: За партију 3 је наведено да је износ миналне месечне потрошње
35000 РСД. Да ли је то процењена вредност набавке?
Одговор бр. 13: Наручилац није у обавези да објави процењену вредност набавке.
Питање бр. 14: Молимо вас детаљно појашњење на који начин ће се вредновати
тачка 5. Телефонски апарати у оквиру партије бр. 2, с обзиром да је на страни 35 и 36
потребно уписати цене јединичне и укупне вредности телефона. Да ли ће се у
формулу за израчунавање буџета тј Телефонски апарати – 30 пондера, за телефонске
апрате рачунати највећи буџет или најнижа укупна цена коју ћете платити без
обзира на количину
Одговор бр. 14: тачка 5.- Телефонски апарати у оквиру партије бр. 2, у формули за
израчунавање телефонских апарата, рачуна се највећи буџет.
С поштовањем,
Јелена Јанковић
Службеник за јавне набавке
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