БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 73.
Број: 01-30/.347
Датум: 03.10.2016, године
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈНМВ 15/2016 НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ
ПАРТИЈА 1.-Услуге фиксне телефоније
ПАРТИЈА 2.-Услуге кабловске телевизије
ПАРТИЈА 4.-Услуге интернет комуникације
ПРЕДМЕТ : ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ
ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈН -11/2016 ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ЗАВЕДЕН КОД НАРУЧИОЦА ПОД
БРОЈЕМ 01-30/236 ОД 01.06.2016. ГОДИНЕ,

Питање 1:
Na koliko decimala se zaokružuju bodovi/ponderi?
Одговор:
Бодови се заокружују на 2 децимале.
Питање 2:.
Na koliko decimala se zaokružuju cene?
Одговор:
Цене се заокружују на 2 децимале
Питање 3.
Da li formulacija na str.16 KD: „ (6) U cilju izbegavanja matematičke greške u obračunu
bodova ni jedna ponuđena cena ne sme biti jednaka o (nuli) , ovako ponuđena cena matematički će
se svoditi na 0,01“ znači da se može ponuditi cena od nula dinara?
Одговор:
Понуђена цена може да буде једнака о. У том циљу следи измена конкурсне
документације.
Питање 4:
Da li cena od 0,01 dinara predstavlja najnižu (minimalnu) ponuđenu cenu (naknadu) u datim
formulama?
Одговор:
Најнижа понуђена цена је 0,00 динара
Питање 5 ( сугестија):
Sugerišemo Vam da uskladite nazive kriterijuma na str.6/43 i str.16/43 konkursne
dokumentacije imajući u vidu da postoje neslaganja.
Одговор на сугестију:
Наручилац ће изменама и допунама конкурсне документације ускладити називе у
критеријума у табели1 и табели 4.
Питање 6:

Na strani 5/43 KD navodite da naručilac poseduje jednu digitalnu telefonsku centralu
IP Cisko sa neograničenim kapacitetom i sa postojeća 54 telefonska priklјučka i 16 telefonskih
priklјučaka koji nisu u ISDN, pa vas molimo za pojašnjenje o kojim tačno telefonskim
priključcima je reč kao i da dostavite kompletnu numeracije priključaka koje navodite da
pripadaju ISDN-u i onih koji ne pripadaju
Одговор:Претпостављамо да сте приликом обиласка код Наручиоца дана
30.09.2016.године, у 12,00 часова, дошли до потребних одговора увидом у опрему и
инсталације.

Питање 7:
Da li je dozvoljena realizacija TV servisa preko IP platforme? (Partija 2)
Одговор:Није дозвољена.

Питање 8:
Da li do svakog priključka postoji izveden mrežni priključak (RJ-45)? (Partija 2)
Одговор: До телефона ДА, до ТВ НЕ.

Питање 9:
Mogu li se priključci A i B realizovati po istom pristupu preko dva VLAN-a? (Partija 4)
Одговор: Не, мора одвојено.

Питање 10:
Da li CE opremu na lokaciji isporučuje Ponuđač? (Partija 4)
Одговор:Све обавезе понуђача наведене су у Конкурсној докуметнтацији.
Питање 11:
IP adresni opseg 194.106.168.0/28 pripada trenutnom provajderu. U slučaju promene
provajdera korisnik će dobiti drugi adresni opseg. U tom smislu bi trebalo promeniti konkursnu
dokumentaciju zbog toga što se trenutnim zahtevom eliminišu svi potencijalni ponuđači (sem
trenutnog provajdera). (Partija 4)
Одговор:Наручилац ће изменама и допунама конкурсне документације уредити ово
питање.

Питање 12:
Molimo Vas za pojašnjenje šta konkretno znači uređenje hosting-a za navedeni sajt
bbs.edu.rs. pošto je trenutno hosting sajta opisan na serverima Beotel-a? Takođe molimo vas za
pojašnjenje čija je obaveza migracije ukoliko dođe do promene pružaoca usluga?
Одговор:Наручилац мигрира сајт, а базу података провајдер.

Питање 13:
U poglavlju III, odeljak I – Opis usluga po Partiji 1, u tački 2.1 utvrđena je obaveza
ponuđača da usluge fiksne telefonije pruža tako da se saobraćaj tarifira u sekundama bez
zaokruživanja na minute. S tim u vezi napominjemo da je Preduzeće za telekomunikacije
Telekom Srbija akcionarsko društvo Beograd, kao operator sa značajnom tržišnom snagom na
tržištu usluga fiksne telefonije, a na osnovu rešenja Regulatorne agencije za elektronske
komunikacije i poštanske usluge – RATEL broj 1-02-052-381/13-68 od 28.03.2014. godine (u
prilogu), obavezno da saobraćaj obračunava po minutu, sa upotrebom tarifiranja 60+60s. Shodno
tome, sugerišemo izmenu konkursne dokumentacije u navedenom smislu. U suprotnom,
utvrđivanje navedenog zahteva predstavlja kršenje načela obezbeđivanja konkurencije utvrđeno
članom 10. Zakona o javnim nabavkama.
Одговор:Наручилац ће у изменама и допунама конкурсне документације уредити
ово питање.

Питање 14:
Sugerišemo izmenu obrasca 4 – Izjava o ispunjavanju uslova, na strani 10 konkursne
dokumentacije, u delu koji se odnosi na dokaz o posedovanju dozvole za obavljanje delatnosti
pružanja KDS usluga. Naime, za navedenu vrstu usluga RATEL nikada nije izdavao licence, već
odobrenja, pri čemu su se navedena odobrenja izdavala po osnovu ranije važećeg Zakona o
telekomunikacijama. Važeći Zakon o elektronskim komunikacijama ne predviđa izdavanje
posebnih dozvola za pružanje usluga elektronskih komunikacija, te se pružanje predmetne usluge
obavlja po osnovu upisa u evidenciju operatora javnih komunikacionih usluga koju vodi RATEL.
Shodno navedenom sugerišemo da se za KDS usluge predvidi kao dokaz Potvrda RATEL-a, kao
što je to predviđeno za usluge Interneta.
Одговор:Наручилац ће у изменама и допунама конкурсне документације уредити ово
питање сагласно законској регулативи.
Питање 15:
Članom 3 stav 1. Modela ugovora za Partiju 1 predviđeno je, između ostalog upisivanje
cena saobraćaja ka međunarodnim fiksnim mrežama i to po tačno određenim državama. Sa druge
strane obrascem ponude, predviđena je jedinstvena cena saobraćaja ka međunarodnim fiksnim
mrežama. Molimo za pojašnjenje i usklađivanje modela ugovora i obrasca ponude.
Одговор:
Наручилац ће у изменама и допунама допунама конкурсне документације уредити
ово питање.

Питање 16:
Članom 3. stav 4. Modela ugovora za Partiju 1 utvrđeno je da će ponuđač omogućiti
naručiocu korišćenje međunarodnog saobraćaja po cenama utvrđenim zvaničnim cenovnikom

ponuđača, ali koje cene nisu veće od cena drugih operatora u Republici Srbiji. U vezi sa
navedenim sugerišemo da je zahtev naručioca kontradiktoran. Naime, ukoliko će se
predmetne usluge pružati prema zvaničnim cenovnicima po kojima konkretni ponuđač pruža
usluge na tržištu i koje operatori zvanično objavljuju, onda nema mesta zahtevu da iste budu
nužno niže od cena drugih operatora, budući da operatori samostalno formiraju svoje
zvanične cenovnike usluga. Ukoliko se insistira na cenama koje moraju biti niže od cena iz
cenovnika drugih operatora, onda ovde nije reč o zvaničnom cenovniku ponuđača, već o,
potencijalno, posebnim cenama koje se naručiocu nude u ovom konkretnom postupku.
Sugerišemo da se navedeni stav preformulišu, i da se izbaci obaveza da cene ne mogu biti
veće od veće od cena drugih operatora u Republici Srbiji.
Одговор:
Наручилац остаје при дефиницији датој у члану 3 став 4.Модела уговора за
партију 1
Питање 17:
Sugerišemo izmene člana 9. stav 3. modela ugovora za sve tri partije, i njegovo usklađivanje
sa odredbama člana 113 Zakona o elektronskim komunikacijama, koji utvrđuje rok od 15 dana u
kom operator mora odgovoriti na dostavljen prigovor korisnika.
Одговор:
Наручилац остаје при дефиницији датој у члану 9. став 4.Модела уговора за
Партију 1.
Питање 18:
Potrebno je da Naručilac potvrdi da se menica za dobro izvršenje posla može izdati na
iznos od 10% od ugovorene vrednosti nabavke iz člana 4. ovog Ugovora, bez PDV-a.
Одговор:
Наручилац сматра да је то питање прецизно регулисано ц
чл.ст.2. Модела уговора.

Питање 19 : Да ли кућна телефонска централа ( Cisko ) има могућност повезивања са
Провајдером путем SIP trunk-a.
Oдговор:
Наручилац процењује да сте приликом обиласка опреме и инсталација код Наручиоца
добили одговор на постављено питање,а уколико не, можете упутити стручно лице,са
писменим овлашћењем,које би утврдило постојеће стање.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Чедомил Вишњић

.

