Културни центар Новог Сада,
Нови Сад, Католичка порта 5
Број: 11-18/2-1
Датум:03.08.2018.
Редни број јавнe набавке: 1.2.6
Предмет јавне набавке: Услуге фиксне телефоније
I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. МЕЊАЈУ се странице конкурсне документације 5, 7, 14, 24, 25 и 27 и сада гласе:

TEХНИЧКA СПEЦИФИКAЦИJA

1) Врста услуга

64211000 - Услуге јавне телефоније

2) Техничке карактеристике
УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Мрежна
група

Број
прикључка

Тип

Место

Адреса

021

420683

телефонски

НОВИ САД

Католичка порта 5

021

423770

телефонски

НОВИ САД

Католичка порта 5

021

520444

телефонски

НОВИ САД

Католичка порта 5

021

521742

телефонски

НОВИ САД

Католичка порта 5

021
021
021

522736
524584
525168

телефонски
телефонски
Телефонски

НОВИ САД
НОВИ САД
НОВИ САД

Католичка порта 5
Католичка порта 5
Католичка порта 5

021
021

525539
525720

телефонски
телефонски

НОВИ САД
НОВИ САД

Католичка порта 5
Католичка порта 5

021

527852

телефонски

НОВИ САД

Католичка порта 5

021
021

528346
528972

телефонски
Телефонски

НОВИ САД
НОВИ САД

Католичка порта 5
Католичка порта 5

021

529235

телефонски

НОВИ САД

Католичка порта 5

021

6616358

Телефонски

НОВИ САД

Католичка порта 5

021

525120

телефонски

НОВИ САД

Бул.Михајла Пупина 9

021
021

4722840
4723148

ISDN BRI
ISDN BRI

НОВИ САД
НОВИ САД

Петра Драпшина 3
Католичка порта 5

НАПОМЕНА:
Број аналогних (стандардних) прикључака (линија) у пословним просторијама Културног центра
Новог Сада ( Католичка порта 5 и Бул.М.Пупина 9)
15
Број ISDN BRI (дигиталних) прикључака у у пословним просторијама Културног центра
Новог Сада ( Католичка порта 5 и Петра Драпшина 3)
2
Наручилац располаже са аналогном телефонском централом, Panasonik KX-TEM824, максимално
8 co linija i 24 lokala у објекту Културног центра Новог Сада, Католичка порта 5 Нови Сад.
Наручилац тренутно користи услуге оператера Телеком Србија.
ISDN BRI са бројевима 021/4722840, 021/4723148, морају имати два прикључка телефонски и интернет.
За ове ISDN BRI бројеве обезбедити додатне услуге:
- Идентификација позивајућег претплатника,
- Идентификација позваног претплатника,
- ISDN Директно бирање – Вишеструки претплатнички број (MSN)
ЗАДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ НУМЕРАЦИЈЕ
Обавеза понуђача је да обезбеди задржавање постојеће нумерације свих прикључака, ISDN Дирек тно
бирање – Вишеструки претплатнички број (MSN )и нумерације про лазног бирања (DDI).
ПРИСТУП ОСТАЛИМ ТЕЛЕФОНСКИМ ЛИНИЈАМА
Све остале услуге телефонских линија треба да буду реализоване путем бакарне кабловске инфраструктуре.
Укoликo пoнуђач нуди други начин реализације (коаксијални, оптички кабел или преко бежичних мрежа), мора
сам да обезбеди опрему и уређаје који ће омогућити функционисање постојећег система наручи оца, да
наручилац не би имао никакве додатне трошкове због надоградње постојеће централе или куповине нове
опреме и других ресурса.
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3) Услуге фиксне телефоније морају обухватити следеће:
НАЗИВ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ (ТФ)

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

2

3

1
1

Месечна претплата по ТФ приккључку

1 ком

2

Месечна претплата по ТФ прикључку ISDN BRI

1 ком

3

Нови директан ТФ прикључак

1 ком

4

Сеоба ТФ прикључка

1 ком

5

Промена броја ТФ прикључка

1 ком

6

Поновно укључење ТФ прикључка

1 ком

7

Цена разговора у ТФ саобраћају са фискним телефони
ма у домаћим мрежама:
- меснi саобраћај (истa мрeжнa групa) i
- међумесни саобраћај (између мрежних група)

1 мин

8

Цена разговора ка мобилној Мтс мрежи

1 мин

9

Цена разговора ка мобилној Теленор мрежи

1 мин

10

Цена разговора ка мобилној Вип мрежи

1 мин

1 мин

НАПОМЕНЕ:
Цана услуге мора обухватити и прикључење на ТФ мрежу и успостављање линије на
траженој локацији Наручиоца тј. тестирање, те се накнадни захтеви поводом наведеног
неће разматрати .
Понуда мора бити у свему у складу са захтевима конкурсне документације, при чему се
нару чилац неће упуштати у тумачење општих аката понуђача којима они ближе уређују своју
пословну политику и пословање, односно на који начин они учествују на тржишту.
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НАЗИВ ЕЛЕМЕНТА

РЕЛАТИВНИ ЗНАЧАЈ
(број пондера)

1. Цена минута разговора у месном
саобраћају – разговори обављени у
оквиру исте мрежне групе

10

2. Цена минута разговора у међумесном
саобраћају – разговори обављени
између мрежних група

15

3. Цена минута разговора ка
мобилној Мтс мрежи

15

4. Цена минута разговора ка
мобилној Теленор мрежи
15
5. Цена минута разговора ка
мобилној Вип мрежи
6. Месечна претплата по 1 телефонском
прикључку

15

30

Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума:

1. ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА У МЕСНОМ САОБРАЋАЈУ - 10 ПОНДЕРА
a. Најнижа понуђена цена (ставка 1) добија 10 пондера
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:
нajнижa пoнуђeнa цeнa
X

10

пoнуђeнa цeнa
2. ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ – 15 ПОНДЕРА
a. Најнижа понуђена цена (ставка 2) добија 15 пондера
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:
нajнижa пoнуђeнa цeнa
X

15

пoнуђeнa цeнa
3. ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА КА МОБИЛНОЈ МТС-А - 15 ПОНДЕРА
a. Најнижа понуђена цена (ставка 3) добија 15 пондера
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:
нajнижa пoнуђeнa цeнa
X

15

понуђена цена
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3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

В) СА ПОДИЗВОЂАЧИМА:
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који
ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који
ће
извршити подизвођач:

Ред
бр

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ :

1

НАЗИВ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ (ТФ)

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ (ЈМ)

ЦЕНА по (ЈМ)
БЕЗ ПДВ

2

1

Месечна претплата по ТФ прикључку

1 ком

(не више
од 550,00 дин без
ПДВ )

2

Месечна претплата по ТФ прикључку ISDN BRI

1 ком

( не више
од 550,00 дин без
ПДВ )
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НАЗИВ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ (ТФ)

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ (ЈМ)

1
3

2
Нови директан ТФ прикључак

1 ком

4

Сеоба ТФ прикључка

1 ком

5

Промена броја ТФ прикључка

1 ком

6

Поновно укључење ТФ прикључка

1 ком

Разговор у ТФ саобраћају са фискним телефо
нима у домаћим мрежама:
- месни саобраћај (иста мрежна група) и
- међумесни саобраћај (између мрежних
група)

1 мин

8

Разговор ка мобилној МТС мрежи

1 мин

9

Разговор ка мобилној ТЕЛЕНОР мрежи

1 мин

10

Разговор ка мобилној ВИП мрежи

1 мин

7

ЦЕНА по
(ЈМ)
БЕЗ
ПДВ

1 мин

Рок важења понуде (не краће од 30 дана од дана јавног отварања понуда)

дана

од дана јавног отварања понуда.
Максимално време отклањања квара
дуже oд 8 часова).

сата/и од усмене или писане пријаве квара (н e

Рок плаћања је у складу са чл. 4 Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр.119/12, 68/2015,113/17),односно не дужи од 45
дана, рачунајући од дана уредно примљене фактуре (рачуна) за извршене месечне услуге.
Понуђене услуге су у свему усаглашене са спецификацијом и у погледу квалитета задовољавају
важеће стандарде и испуњавају услове и захтеве прописане конкурсном докумен тацијом.

Услуга која је предмет набавке ће се пружати у складу са Правилником о параметрима квалитета
доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања
делатности електронских комуникација („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2011 и 3/2014).
Понуђач гарантује за пружање услуге перманентног квалитета у току целог периода трајања Уговора.
У случају промене постојећег оператера, изабрани понуђач ће услугу успоставити без одлагања по
закључењу уговора а чим се за то стекну услови прописани одговарајућом регу лативом.
Услуге међународног телефонског саобраћаја тарифираће се у складу са важећим тарифама и
ценовницима Понуђача.
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Образац број 4
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Редни
број

за јавну набавку мале вредности
УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈН број 1.2.6
НАЗИВ УСЛУГЕ ФИКСНЕ
ТЕЛЕФОНИЈЕ (ТФ)

1
1

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

2
Месечна претплата по ТФ прикључку

Месечна претплата по ТФ прикључ

Јединична
цена са ПДВ
4

1 ком

2

ку ISDN BRI

1 ком

3

Нови директан ТФ прикључак

1 ком

4

Сеоба ТФ прикључка

1 ком

5

Промена броја ТФ прикључка

1 ком

6

Поновно укључење ТФ прикључка

1 ком

Разговор у ТФ саобраћају са фискним
телефонима у домаћим мрежама:
- месни саобраћај (иста мрежна група) и
- међумесни саобраћај ( између мрежних
група)

1 мин

8

Разговор ка мобилној Мтс мрежи

1 мин

9

Разговора ка мобилној Теленор мрежи

1 мин

10

Разговора ка мобилној ВИП мрежи

1 мин

7

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

1 мин

Понуђач све евентуалне зависне трошкове исказује кроз јединичну цену у овом обрасцу
структуре цене.
М.П.
Понуђач

НАПОМЕНА: Образац структуре цене понуђач мора да попуни,овери печатом и потпише,
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац структуре цене.
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