ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Зајечар
Расадничка бб
Број: 4445
Датум: 10.07.2020.g.
e-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com
Fax:019/421-164
СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка услуге- набавка услуге комуникације ЗЦ Зајечар за период од гдину дана у поступку јавне
набавке мале вредности број јавне набавке 1МВ/20
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници
Здравственог центра Зајечар

У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на
захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:
Питање 1:
U vezi sa pripremom ponude za Naručioca Zdravstveni centar Zaječar usluge mobilne i fiksne telefonije,i usluge
interneta,molimo vas za pojašnjenje i odgovore na pitanja
1. Naručilac kao prvi rezervni kriterijum navodi:“ cena minuta razgovora ka brojevima u mreži drugih
operatera za uslugu mobilne telefonije“.S obzirom da navedena stavka ne postoji u okviru obrasca ponude
sugerišemo da se ista predvidi gde bi ponuđači istu mogli da upišu.
2. U okviru obrasca ponude za Partiju 1 usluge mobilne i fiksne telefonije u tabeli na strani 26 konkursne
dokumentacije naručilac pod rednim brojem 1 navodi „Cena mesečne naknade po telefonskoj fiksnoj liniji
(minimun je 100 besplatnih minuta u okviru mesečne naknade)“ pod rednim broje 6 navodi
„Cena obavezne pretplate za fiksnu telefoniju“.S obzirom da je u pitanju cena za istu uslugu sugerišemo
naručiocu da se usluga pod rednim brojem 6 obriše.
3. Po rednim brojem 6 za Partiju 1 usluge mobilne i fiksne telefonije sugerišemo naručiocu da u okviru tabele
predvidi mesto za upisivanje Cene mesečne pretplate za ISDN PRI s obzirom da se usluga zahteva a ne
postoji mesto da se upiše u okviru obrasca ponude.
4. Takođe, za Partiju 1 usluge mobilne i fiksne telefonije u okviru tabele pod rednim brojem 7 naručilac navodi
uslugu „Cena minute ka brojevima u mreži izabranog operatera po telefonskoj mobilnoj liniji“,a pod rednim
brojem 9 navodi „Cena minute ka brojevima u mobilnoj mreži po telefonskoj mobilnoj liniji.S obzirom da su u
pitanju iste usluge, sugerišemo da se jedna stavka izbriše.
5. Sugerišemo naručiocu da za partiju 1 usluge mobilne i fiksne telefonije umesto usluge pod rednim brojem 5
a koja nosi naziv Cena minuta poziva usmerenih ka govornim automatima - pozivi ka specijalnim službama
(MUP, vatrogasci, hitna pomoć) po telefonskoj fiksnoj liniji zameni uslugom koja će nositi naziv Cena
mesečne pretplate za uslugu integrisanje fiksne i mobilne telefonije s obzirom da se ista usluga zahteva u
okviru tehničke specifikacije i da bi trebalo predvideti mesto za upisivanje ponuđene cene.
6. Na strani 9 konkursne dokumentacije pod tačkom 16 naručilac zahteva „Cena interneta neophodnog za
funkcionisanje fiskalnih kasa po kartici je u okviru pretplate ne sme biti veća od 41,67 dinara, bez PDV-a“.
Molimo vas za proveru navedenog zahteva, da li je u pitanju tehnička greška i da cena ne sme biti veća od
416,70 ? Sugerišemo naručiocu proveru i izmenu postavljenog uslova.

7. Sugerišemo naručiocu da iz konkursne dokumentacije za partiju 2 usluge interneta iz obrasca ponude redni
broj 4 id broj linije 44282272 obriše iz razloga jer je usluga i dalje pod ugovornom obavezom.
Одговор :
Одговор 1, (мобилна тел.) питање: "цена минуте разговора ка бројевима у мрежи другог оператера за
услугу мобилне телефоније" је тачка 10 "Цена минуте ка бројевима другог оператера по телефонској
мобилној линији";
2, (фиксна тел.) питање:"цена месечне накнаде по телефонској фискној линији (минимун 100 бесплатних
минута у оквиру месечне накнаде) је тачка 14 и гласи " Максимални износ месечне претплате по
стандардном телефонском прикључку и по ISDN BRI прикључку износи 550,00 динара + ПДВ, а
максимални износ месечне претплате по ISDN PRI прикључку износи 10.000 динара + ПДВ" и тачка 28 и
гласи "У оквиру месечне претплате за фиксну телефонију обезбеђено је 150 минута бесплатних разговора

по телефонском броју наручиоца, за бројеве на територији Републике Србије. *(не може бити мање од 150
минута)";
3, (фиксна тел.) сугерисање да се предвиди место за уписивање цене месечне претплате за ИСДН ПРИ,
је оквиру тачке 14 и гласи " Максимални износ месечне претплате по стандардном телефонском
прикључку и по ISDN BRI прикључку износи 550,00 динара + ПДВ, а максимални износ месечне претплате
по ISDN PRI прикључку износи 10.000 динара + ПДВ", усваја се и гласиће: тачка 14 " Максимални износ
месечне претплате по стандардном телефонском прикључку и по ISDN BRI прикључку износи 550,00
динара + ПДВ" и тачка 14,1 "Максимални износ месечне претплате по ISDN PRI прикључку износи 10.000
динара + ПДВ";
Одговор 2. и 3. Због настале грешке приликом укуцавања у конкурсној докуемнтацији, врши се измена на
страни 26. и 39. у оквиру обрасца понуде и модела уговора везано за партију 1, тако што се уместо тачке
6 где је писало „ Цена обавезне претплате за фиксну телефонију“, брише текст и уписује се „ Цена месечне
претплате за ИСДН ПРИ“

Одговор 4, (мобилна тел.) Врши се измена конкурсне документације на страни 26.и 39. у оквиру обрасца
понуде и модела уговора који се односе на партију 1, тако што се ставка под редним бројем 7. Која је
гласила : „Цена минуте ка бројевима у мрежи изабраног оператера по телефонској мобилној линији“, брише.
Одговор 5, (мобилна и фиксна тел.) Сугерисање да уместо услуге "цена минута позива ка специјалним
службама - МУП, ватрогасци, хитна" се убаци "Цена месечне претплате за услугу интегрисања фиксне и
мобилне телефоније" не прихвата се, може се само додати као нова услуга;
Врши се допуна у оквиру обрасца понуде за партију 1, на страни 26. и 39. конкурсне документације, тако
што се додатје нова ставка :“ Цена месечне претплате за услугу интегрисања фиксне и мобилне
телефоније“
Одговор 6, ( мобилна тел ) Услов који се односи на "Цену интернета неопходног за функционисање
фискалних каса по картици je у оквиру претплате и не сме бити већа од 41,67 дин. без ПДВ-а" је важећи,
односно услов је умрежавање картица по фискалним касама, са протоком интернета од 100 МБ, колико је
довољно , на основу мишљења стручног лица, за фискалне касе, па би тиме за ове бројеве плаћали само
претплату.
Одговор 7, (интернет) услуге интернета ид број 44282272 је у плану јавних набавки за наведену и наредну
годину у максималном трајању од 12 месеци за колико само и можемо потписати уговор.
Након свих извршених измена, образац понуде за партију 1 сада изгледа:

партија 1- фиксна и мобилна телефонија
Ред. бр.

Назив услуге

1

Цена месечне накнаде по телефонској фиксној линији (минимун је 150
бесплатних минута у оквиру месечне накнаде)

2

Цена минута разговора у оквиру мрежне групе са префиксом 019
(локални позиви) по телефонској фиксној линији

3

Цена минута разговора у националној фиксној телефонији изван
мрежне групе са префиксом 019 (међуградски позиви)

4

Цена минута директним позивима према мобилним бројевима по
телефонској фиксној линији

5

Цена минута позива усмерених ка говорним аутоматима - позиви ка
специјалним службама (МУП, ватрогасци, хитна помоћ) по телефонској
фиксној линији

6

Цена месечне претплате за ИСДН ПРИ

7

Цена фиксне месечне претплате по телефонској мобилној линији

8

Цена минуте ка бројевима у мобилној мрежи по телефонској мобилној
линији

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

9

Цена минуте ка бројевима другог оператера по телефонској мобилној
линији

10

Цена СМС у националном саобраћају (ка свим мрежама) након 100
бесплатних СМС-а по телефонској мобилној линији

11

Цена брзог интернета преко мобилне телефоније након 100MB
утрошеног протока

12

Цена интернета неопходног за функционисање фискалних каса по
катрици je у оквиру претплате не сме бити већа од 41,67 динара, без

ПДВ-а
13

Цена интернета неопходног за функционисање картица на апаратима
за радно време по картици 300MB не сме бити скупља од 125,00
динара без ПДВ-а

14

Цена месечне претплате за услугу интегрисања фиксне и
мобилне телефоније
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А :
ПДВ___ % :
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ :

Такође, врши се измена и допуна конкурсне документације на страни 20. и 21. конкурсне документације у
оквиру тачке 16. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У
СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА, тако што критеријум
за оцењивање за партију 1. и 2. сада гласи :

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, у партији 1, као најповољнија биће
изабрана понуда понуђача који понуди нижу јединствена цена минута разговора ка бројевима у
мрежи других оператера за услугу мобилне телефоније;
Уколико се на основу наведеног не може изабрати најповољнија понуда, додатни критеријуми за
одређивање најповољније понуде су, по наведеном распореду, следећи:
Ред. бр.

Назив услуге

1

Цена месечне накнаде по телефонској фиксној линији (минимун је 150
бесплатних минута у оквиру месечне накнаде)

2

Цена минута разговора у оквиру мрежне групе са префиксом 019 (локални
позиви) по телефонској фиксној линији

3

Цена минута разговора у националној фиксној телефонији изван мрежне
групе са префиксом 019 (међуградски позиви)

4

Цена минута директним позивима према мобилним бројевима по телефонској
фиксној линији

5

Цена минута позива усмерених ка говорним аутоматима - позиви ка
специјалним службама (МУП, ватрогасци, хитна помоћ) по телефонској
фиксној линији

6

Цена месечне претплате за ИСДН ПРИ

7

Цена фиксне месечне претплате по телефонској мобилној линији

8

Цена минуте ка бројевима у мобилној мрежи по телефонској мобилној линији

9

Цена СМС у националном саобраћају (ка свим мрежама) након 100
бесплатних СМС-а по телефонској мобилној линији

10

Цена брзог интернета преко мобилне телефоније након 100MB утрошеног
протока

11

Цена интернета неопходног за функционисање фискалних каса по катрици je
у оквиру претплате не сме бити већа од 41,67 динара, без ПДВ-а

12

Цена интернета неопходног за функционисање картица на апаратима за
радно време по картици 300MB не сме бити скупља од 125,00 динара без
ПДВ-а

13

Цена месечне претплате за услугу интегрисања фиксне и мобилне
телефоније

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, у партији 2, као најповољнија биће
изабрана понуда понуђача који понуди нижу цену за ставку 4: ИД 44282272 –Дом здравља ,
Расадничка бб, Зајечар, 100/20Мб/с;
Уколико се на основу наведеног не може изабрати најповољнија понуда, додатни критеријуми за
одређивање најповољније понуде су, по наведеном распореду, следећи:
партија 2- интернет
ИНТЕРНЕТ
редни број

ИД линије

локација

место

1 ИД 19672360

ДОМ ЗДРАВЉА

Расадничка бб

Зајечар

20/4Mb/s

2 ИД 32724243

ДОМ ЗДРАВЉА

Расадничка бб

Зајечар

20/4Mb/s

3 ИД 44399176

ДОМ ЗДРАВЉА

Расадничка бб

Зајечар

20/4Mb/s

5 ИД 36458453

29 НОВЕМБРА ББ

амбуланта
Карађорђев
венац

Зајечар

20/4Mb/s

6 ИД 36471379

САЛАШ

Салаш

Зајечар

20/4Mb/s

7 ИД 36471381

РГОТИНА

Рготина

Зајечар

20/4Mb/s

8 ИД 36471383

РТАЊСКА ББ

амбуланта
Котлујевац

Зајечар

50/8Mb/s

9 ИД 36591840

ДРАОСЛАВА СРЕЈОВИЋА
ББ

амбуланта 1

Зајечар

50/8Mb/s

10 ИД 37642258

ГРЉАН

Грљан

Зајечар

20/4Mb/s

11 ИД 37472213

УПРАВА

Расадничка бб

Зајечар

20/4 Мб/с

12

АНГИО САЛА

Расадничка бб

Зајечар

50/2 Мб/с

13

ОПЕРАЦИОНИ БЛОК

Расадничка бб

Зајечар

50/2 Мб/с

14 ИД 6946411

ЕМАИЛ

Расадничка бб

Зајечар

15 ИД 37472304

телевизијске услуге

Расадничка бб

Зајечар

Уколико се ни применом наведених додатних критеријума не може изабрати најповољнија понуда, биће
изабрана понуда понуђача са ранијим роком приспећа у деловодном протоколу наручиоца

Комисија за јавне набавке

Прилог :
- Измена 1 конкурсне документације бр. 4445/1 од 10.7.2020.године
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

