Република Србија
Град Београд
Градски центар за социјални рад у Београду
Руска бр.4
Број: 180-12/41-9
Датум: 13. 08. 2018. године

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1

У поступку јавне набавке мале вредности услуга -Телекомуникационе услуге – услуге
мобилне телефоније ЈН бр.1.2.7/2018, у конкурсној документацији:

―

страна 5/30, се мења, са новом страном 5/30.

―

страна 9/30, се мења, са новом страном 9/30.

―

страна 20/30, се мења, са новом страном 20/30.

У прилогу су измењене, нове стране конкурсне документације 5/30, 9/30 и 20/30.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА

Ред
број
1.

Врста услуга која се наплаћује
Разговори ка бројевима у мрежи понуђача.

2.

Разговори ка бројевима ван мреже понуђача.

3.

Разговори ка бројевима у фиксној телефонији

4.

Слање СМС порука

У Градском центру за социјални рад у Београду,Руска бр.4, тренутно се користи мрежни
оператер „Телеком Србија“ АД Београд са укупно 470 активних мобилних бројева.
УСЛОВИ НАРУЧИОЦА:
1. Највећи месечни износ претплате по претплатнику-броју не може бити већи од 20,00
динара без ПДВ.
2. Oбавезан буџет за набавку мобилних телефонау не може бити мањи од 400.000,00
динара без урачунатог ПДВ-а. Буџет је могуће користити у току трајања уговорне обавезе.
Oбавезно је понудити могућност набавке телефона по цени не већој од 1 динар за све
моделе расположиве у актуелној месечној понуди оператера.
3. Бесплатни разговори у пословној мрежи (групи) наручиоца.
4. Бесплатна успостава везе.
5. Сви разговори тарифирају се у секундама (1/1), без заокруживања на минуте.
6. Заузећe позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају.
7. Ценеза услуге које нису наведене у понуди биће обрачунате према важећем ценовнику
оператера за пословне кориснике
8. Бесплатан пренос података по броју претплатника (картици) у количини од 600 МВ на
месечном нивоу, а након истека тих 600 МBсаобраћаја неограничено без надокнаде по
смањеној брзини.
9.Бесплатних 100 СМС порука по претплатничком броју према свим мрежама
10.Бесплатан детаљни корпоративни листинг свих позива за сваку линију
11. Задржавање телефонских бројева чланова групе наручиоца укључујући постојећи
префикс,
12. Могућност бирањa бројева са 4 последње цифре, у пословној групи наручиоца
13. У случају промене оператера,трошкове преноса бројева сноси изабрани оператер.
14. Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера.
15.Могућност ограничавања услуга одређеним корисницима (сим картицама) и дефинисање
профила за одређене категорије корисника према захтеву наручиоца- забрана услуге позива
ван пословне мреже (групе), забрана услуге преноса података, забрана услуге роминга,
забрана услуге vas (valueaddedservice) СМС-а.
16. Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, ватрогасци, служба хитне медицинске
помоћи).
17. Цена услуга је фиксна у динарском износу и не може се мењати у току трајању уговора.
18. Замена по 1 картици (губитак, оштећење картице или остали разлози) бесплатно.
19. Уговор се закључује на период од 1 (једне)године.
20. Кориснички сервис понуђача мора бити доступан 24 сата,365 дана
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градски центар за социјални рад у Београду,Руска бр.4 са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку телекомуникационе услуге - услуге мобилне
телефоније, ЈН бр 1.2.7/2018–НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом ако је у
писарницу наручиоца пристигла и оверена заводним печатом наручиоца закључно са даном
20.08.2018. године до 10:30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуђач је дужан уз понуду да достави следеће:
 Важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавкеили потврду о
упису података у евиденцију оператера мобилне телефоније коју издаје Републичка
агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ), коју понуђач доставља у виду
неоверене копије.Дозвола или потврда мора бити важећа.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача доставити важећу дозволу за обављање предметне делатности за
подизвођача, или потврду о упису података у евиденцију оператера мобилне телефоније
коју издаје Републичка агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ). - коју понуђач
доставља у виду неоверене копије.
Уколико понуду подноси група понуђач, којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова за сваког из групе понуђача доставити важећу дозволу за
обављање предметне делатностиили потврду о упису података у евиденцију оператера
мобилне телефоније коју издаје Републичка агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ),
коју понуђач доставља у виду неоверене копије.
-

VI Образац понуде

-

VII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

-

VIII Изјава понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке

- IX Изјава подизвођача оиспуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке
-

X Модел уговора
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VII СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р.
бр.
1.
2.
3..
4.

Цене у динарима (уписује понуђач)
Без ПДВ-а
ПДВ
Са ПДВ-ом

Врста услуга
Цена секунде разговора у мрежи
понуђача -позиви
Цена секунде разговора ван мреже
понуђача -позиви
Цена секунде разговора ка
бројевима у фиксној телефонијипозиви
Цена СМС поруке

УКУПНО
Укупно словима : ________________________________без ПДВ- а.
Укупно словима : ________________________________са ПДВ - ом
-

УСЛОВИ НАРУЧИОЦА:

1) Највећи месечни износ претплате по претплатнику-броју не може бити већи од 20,00
динара без ПДВ-а.
2) Oбавезан буџет за набавку мобилних телефона не може бити мањи од 400.000,00 динара
без урачунатог ПДВ-а. Буџет је могуће користити у току трајања уговорне обавезе.
Oбавезно је понудити могућност набавке телефона по цени не већој од 1 динар за све
моделе расположиве у актуелној месечној понуди оператера.
3) Бесплатни разговори у пословној мрежи (групи) наручиоца.
4) Бесплатна успостава везе.
5) Сви разговори тарифирају се у секундама (1/1), без заокруживања на минуте.
6) Заузећe позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају.
7) Цене за услуге које нису наведене у понуди биће обрачунате према важећем ценовнику
оператера за пословне кориснике
8) Бесплатан пренос података по броју претплатника (картици) у количини од 600 МВ на
месечном нивоу, а након истека тих 600 МBсаобраћаја неограничено без надокнаде по
смањеној брзини.
9) Бесплатних 100 СМС порука по претплатничком броју према свим мрежама
10) Бесплатан детаљни корпоративни листинг свих позива за сваку линију
11) Задржавање телефонских бројева чланова групе наручиоца укључујући постојећи
префикс,
12) Могућност бирањa бројева са 4 последње цифре, у пословној групи наручиоца
13) У случају промене оператера,трошкове преноса бројева сноси изабрани оператер.
14) Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера.
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