ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ»
Инђија, Српскоцрквена 5
Број: 01.3-17-8/2018
Дана: 05.11.2018 године
Тел. 022/561-282/ 022-510-035

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
124/2012, 14/2015, 68/2015), Комисија за јавну набавку формирана за спровођење
поступка јавне набавке Услуга фиксне телефоније,за потребе ДЗ «Др Милорад - Мика
Павловић» из Инђије доноси :

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЈНМВ 17/2018

Мења се Конкурсна документација за јавну набавку Услуга фиксне телефоније
за потребе ДЗ «Др Милорад - Мика Павловић» из Инђије тако што се:
На страни 5 у ставу 12 уместо „ (бакарни проводник)“ сада стоји „( жичаним
путем)“ и додаје се:“ Понуђена услуга мора подржавати телефонску централу
Panasonic KX-TDA 200, тј. мора бити употпуности компатибилна са њом како
Дом здравља Инђија не би имао никакве додатне трошкове у виду надоградње
постојеће централе или куповине нове опреме и других ресурса. Уколико
понуђач понуди технички компатибилну услугу, али са другим ресурсима и
опремом, дужан је да исто обезбеди о свом трошку и то у року од мак. 3 дана
како не бих дошло до застоја у раду, што је за процес рада којим се наша
институција бави неприхватљиво“.
На страни 5 у ставу 21 уместо „бакарним приводима“ сада стоји „жичаним
путем“ ;
на страни 19- иза речи уговора додаје се нова тачка 5. која гласи „Понуђач ће
предметну услугу реализовати жичаним путем и то бакарним парицом,
коаксилним каблом, оптичким каблом (заокружити)“.

У складу са напред наведеним променама, извршена је измењена
конкурсна документација на страни 5 и 19 које су саставни део ове Одлуке, а која
ће сходно одредбама ЗЈН бити објављена на Порталу ЈН и на интернет страници
наручиоца.
Објавити:
- на Порталу јавних набавки,
- на интернет страници Наручиоца
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
задржавање 36 постојећих телефонских линија
успостава везе се не наплаћује
телефонсka прикључака на наведеним локацијама.
бесплатно позивање специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...).
изабрани понуђач да омогући Наручиоцу задржавање постојећих бројева
кориснички сервис мора бити доступан Наручиоцу 24 сата, 365 дана у години
заузеће позива и позиви на које није одговорено се не наплаћују
услуге међународног телефонског саобраћаја вршиће се према важећим ценовницима
понуђача
додатне услуге фиксне телефоније се наплаћују по стандардном, важећем ценовнику
понуђача
цена се исказује у динарима са две децимале
цена услуга је фиксна у динарском износу и не може се мењати у току трајања уговора
услуге се реализују искључиво преко постојеће опреме Наручиоца (жичаним путем)
Понуђена услуга мора подржавати телефонску централу Panasonic KX-TDA 200, тј.
мора бити употпуности компатибилна са њом како Дом здравља Инђија не би
имао никакве додатне трошкове у виду надоградње постојеће централе или
куповине нове опреме и других ресурса. Уколико понуђач понуди технички
компатибилну услугу, али са другим ресурсима и опремом, дужан је да исто
обезбеди о свом трошку и то у року од мак. 3 дана како не бих дошло до застоја у
раду, што је за процес рада којим се наша институција бави неприхватљиво.
наручилац неће вршити додатна улагања у опрему.
успостава везе приликом позивања било ког броја телефона (POTS) се не тарифира
(бесплатна је);
сви разговори тарифирају се у минутама за POTS
заузећа и позиви на које није одговорено се не тарифирају;
Задржавање нумерације постојећих бројева;
У случају промене оператера, трошкови преноса бројева иду на терет изабраног
оператера;
У случају промене оператера, нови оператер поставља и програмира нови „setup“
бесплатно
У случају промене оператера, понуђач је у обавези да предметну услугу реализује у
року од 15 радних дана од потписивања Уговора
Понуђач је у обавези да предметну услугу реализује подземним жичаним путем у
сеоским амбулантама и у Дому здравља у Инђији
Понуђене цене морају бити фиксне у динарском износу за време трајања уговора
Кориснички сервис понуђача доступан је 24 сата, 365 дана у години
Услуге фиксне телефоније морају бити омогућене на целој територији РС
У оквиру понуђене цене услуга, укључена је и обавеза понуђача да обезбеди и омогући
наручиоцу, континуирани увид у рачун и кориснички листинг током сваког текућег
месеца, у електронском формату (EXCEL, PDF) преко софтвера понуђача, или слањем
извештаја на e-mail током целог периода трајања уговора.
Сервисна подршка од стране Понуђача мора бити расположива 24 сата/7 дана у недељи,
а период отклањања застоја максимално 24 сата радним данима (у ово се подразумева
према потреби долазак овлашћених особа на месту инцидента, а почетак решавања
застоја мора бити у року од 1 сата од телефонског позива (у случају on-line подршке)
или 3 сата (у случају on-site подршке). То подразумева да понуђач мора да поседује и
неопходне резервне делове.
Понуђач је у обавези одржавања целог система за време трајања Уговора,
максимални износ месечне претплате по аналогном телефонском прикључку износи
550,00 динара без ПДВ-а, у оквиру које Понуђач урачунава 150 минута бесплатног
разговора ка фиксним мрежама на територији РС, по аналогном телефонском
прикључку.
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дана_______________

м.п.

Понуђач
_____________________

5)ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ УСЛУГА ФИСКНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЈНМВ БРОЈ 17/2018пречишћен текст
РБ.

1.

2.

3.

НАЗИВ УСЛУГЕ

Цена
без ПДВ-а

ПДВ

Укупана цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4(2*3)

Цена месечне накнаде
по POTS
линији са 150 мин. бесплатног
разговора ка фиксним мрежама
Цена
минута
разговора
у
националном саобраћају ка фиксним
линијама са POTS
Цена минута разговора ка мобил.
мрежи (MTS TELENOR, VIP) са
POTS линија
УКУПНО

НАПОМЕНА : Цена обухвата све пратеће трошкове који настану у вези предметне
јавне набавке.

Понуда се подноси:
1. самостално 2. заједничка понуда 3. са подизвођачем (заокружити један од начина)
У укупној вредности понуде подизвођач __________________________ учествује у
износу
(назив)
од ________________ односно _______% од вредности укупне понуде и извршиће
________________________________________________________.
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
1. Рок важења понуде:_____ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана);
2. Рок и начин плаћања: месечно, у року _________ дана од примљене, потписане и
оверене месечне фактуре, за претходни месец (минимум 30, максимум 90 дана);
3. Рок пружања услуге: 12 месеци од дана закључења уговора;
4. Гарантни рок: за пружене услуге - до истека рока важности уговора.
5. Понуђач ће предметну услугу реализовати жичаним путем и то:
бакарном парицом,
коаксилним каблом оптичким каблом (заокружити)
Место:______________
Понуђач:
Датум:_____________
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.
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