БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА – ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 73.
Број: 01-30/445
Датум: 09.10.2018. године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
БРОЈ ЈНМВ 15/2018- Електронске и комуникационе услуге
Партија 1. – фиксна телефонија
Партија 2. – интернет комуникације
Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ
ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,
ЈНМВ 15/2018 ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ОД 04. и 05.10.2018. године.

Питање број 1. :
Молим вас за појашњења у вези са припремом понуде за ЈНМВ број 15/2018 – електронске и
комуникационе услуге партија 2, а на страни 8. конкурсне документације:
Члан 1. Став 1.1 наше питање је: Да ли централа подржава СИП протокол и СИП трунк са
аутентификацијом?
Члан 1. Став 1.2 наше питање је: Да ли су у питању директне линије или завршавају на некој
централи?
Члан 1. Став 2.3 наше питање је: Да ли су сви бројеви на истој локацији и да ли можемо добити
списак тих бројева?
Одговор број 1. :
У III – Поглављу, тачка 1., подтачка 4) наведено је да „ пре достављања понуде, сваки
понуђач може, уз овлашћење, остварити увид у садашње инсталације и опрему
Наручиоца, како би се упознао са начином тренутног функционисања услуга фиксне
телефоније“, што подразумева предходну најаву путем мејла.
Питање број 2.
На страни 19. конкурсне документације у табели у којој је дата разрада критеријума
који се пондеришу, код критеријума 7 у колони број бодова (пондери) наручилац је за
овај критеријум определио 8 пондера, док у колони формула за израчунавање броја
пондера стоји 18 пондера. Претпоставка је да се ради о техничкој грешци. Молимо
Наручиоца да изврши корекције наведеног.
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Одговор број 2.
Наведена техничка грешка биће исправљена у Изменама и допунама Конкурсне
документације ЈНМВ 15/2018.
Питање број 3.
Молимо Наручиоца за појашњење, на страни 20. КД под тачком 7, наводи се напомена
напомену: „У случају да два понуђача имају исти број бодова уговор ће бити додељен
понуђачу који има мањи обрачунат број бодова из редног броја 4 (ПБгн) у
табели“,док се на истој страни (тачка 3) наводе резервни критеријуми за обе партије.У
складу са наведеним сугеришемо Наручиоцу да усклади резервни критеријум.
Одговор број 3.
Биће усклађено у Изменама и допунама Конкурсне документације ЈНМВ 15/2018
Питање број 4.
Молимо Наручиоца да усклади назив критеријума бр.5 на странама 9, 19, 25 и 28.
Одговор број 4.
Биће усклађено у Изменама и допунама Конкурсне документације ЈНМВ 15/2018
Питање број 5.
На колико децимала се заокружују цене које се пондеришу?
Одговор број 5.
Биће наведено у Изменама и допунама Конкурсне документације ЈНМВ 15/2018
Питање број 6.
На колико децимала се заокружују пондери?
Одговор број 6.
Биће наведено у Изменама и допунама Конкурсне документације ЈНМВ 15/2018
Питање број 7.
Према Члану 85.Закона о јавним набавкама Сваком елементу критеријума, односно
подкритеријуму, наручилац у конкурсној документацији одређује релативни значај
(пондер), тако да збир пондера износи 100.
Избор између достављених понуда применом критеријума економски најповољније
понуде наручилац спроводи тако што их рангира на основу пондера одређених за
елементе критеријума.
На страни 19 конкурсне документације формуле које се користе за обрачун пондера за
свих 7 критеријума су погрешне јер се понуђена цена дели са најнижом понуђеном
ценом а исправно је да се најнижа понуђена цена дели понуђеном ценом.Због
правилног обрачуна пондера сугеришемо Наручиоцу да изврши корекцију формуле
тако да збир пондера износи 100
Одговор број 7.
Исти одговор као на питање број 1.
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Питање број 8.
Да ли кућна телефонска централа наведена у тендеру (ИП Цисцо) има могућност
повезивања са Провајдером путем СИП протокола?
Одговор број 8.
Исти одговор као на питање број 1.
Питање број 9.
Да ли кућна телефонска централа наведена у тендеру (ИП Цисцо) има могућност
повезивања са Провајдером путем СИП протокола?
Одговор број 9.
Исти одговор као на питање број 1.
Питање број 10.
Да ли кућна телефонска централа наведена у тендеру (ИП Цисцо) има могућност
повезивања са Провајдером путем СИП протокола?
Одговор број 10.
Исти одговор као на питање број 1.
Питање број 11.
У вези Конкурсне документације за јавну набавку број ЈНМВ бр 15/2018. “Јавна набавка
електронских и комуникационих услуга“, указујемо на следеће:
Наиме, у поглављу IV навели сте да:
„Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. закона и упуство како
се доказује испуњеност тих услова.
2.2. Да поседује минималне пословне капацитете (чл. 76. ст. 2. Закона),односно да у
протекле три године има најмање три потписана уговора са правним лицима о
испорукама истих услуга које су предмет ове јавне набавке у укупној вредности од
2.500.000,00 динара, за сваку годину посебно;
Испуњеност
докумената:

обавезних

услова

се

утврђује

се

поседовањем

следећих

2.2. Доказ о поседовање минималних пословних капацитета је: оверена
фотокопирана најмање три уговора потписана са корисницима за испоруку истих
услуга тражених овом Конкурсном документацијом у висини од 2.500.000,00 динара,
за сваку годину посебно. „
Указујемо Вам да су уговори са нашим клијентима строго поверљиви, тако да нисмо у
могућности да доставимо исте на увид. Сугеришемо да ову ставку измените и уместо
уговора доставите форму рефернце са рефернц листом коју би потписали сами
клијенти.
Одговор број 11.
Наручилац ће као доказ о испуњењу овог услова прихватити и референц листу.
КОМИСИЈА
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