КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број ЈН: 95/3
Датум: 15.03.2019.

Појашњење бр. 3
Поштовани,
Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне
набавке услуге – Услуге мобилне телефоније, редни број јавне набавке 95/3, у складу са
одредбом члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/15, 68/15), у
законском року доставља појашњење конкурсне документације.

Питање број 1:
''Konkursnom dokumentacijom ste u okviru tehničke specifikacije propisali kao obavezan uslov :
·
Изабрани понуђач мора омогућити наручиоцу задржавање постојећег опсега нумерације за
везу кућних фиксних телефонских централа Наручиоца са централом оператера мобилне
телефоније – Примар са 30 линија.
·
Услуге повезивања фиксних телефонских централа са централом оператера мобилне
телефоније се морају реализовати преко постојеће опреме Наручиоца, жичаним путем преко
бакарних преносних путева (бакарних парица) и оптичким путем, без додатних улагања у
инфраструктуру и додатну опрему. Сервис мора бити реализован и повезан на телефонску
централу Наручиоца линком од 2 Мб/с, приступном технологијом која подржава »G.703
interfejs« као за »ISDN-PRI« прикључке. Након истека уговорног периода, у случају одабира
другог оператера, изабрани понуђач који је извршио повезивање фиксне централе и мобилне
централе је дужан да објекат Наручиоца о свом трошку врати у првобитно стање.
Pre svega ukazujemo vam da je navedena funkcionalnost pogrešno uvrštena u ovu konkursnu
dokumentaciju jer nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, tj. uslugom mobilne telefonije.
Radi ostvarivanja zahtevane funkcionalnost, a to je ostvarivanje povoljnijih tarifa prema mobilnim
brojevima izabranog ponuđača sa fiksne telefonske centrale, smer komunikacije je usmeren od fiksne
telefonije ka mobilnoj što nije povezano sa premetnih 430 sim kartica priključenih na mobilnu
telekomunikacionu mrežu, koje su predmet ove javne nabavke za mobilnu telefoniju. Smer pozivanja
sa 430 mobilnih brojeva ka brojevima u fiksnoj mreži je u okviru ekonomskih kriterijuma ispravno
ponderisan jer svaki od Ponuđača na ovu cenu može da utiće u okviru svoje konačne ponude. Dodatna
potvrda je predmetni zahtev pogrešno uvršten u konkursnu dokumentaciju za nabavku mobilne
telefonije je to što tražite da se ova funkcionalnost realizuje tehnologijom bilo preko bakarnih parica ili
optičkih vlakana što su tehnologije fiksne telefonije.
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b.Zbog svega što smo istakli navedeni zahtev iz konkursne dokumentacije nije u logičkoj vezi sa
predmentom javne nabavke mobilne telefonije. Kada javna nabavka ima više predmeta, ZJN, jasno i
nedvosmisleno propisuje da su naručioci u obavezi da javnu nabavku raspišu po partijama, kako bi
obezbedili veću konkurentnost ponuda (čl. 49 st. 3 ZJN). S toga vas molimo za izmenu konkursne
dokumentacije tako što ćete traženu funkcionalnost odvojiti u zasebnu partiju ili ćete posebnu nabavku
sprovesti za uslugu koja pruža navedenu funkcionalnost –fiksna telefonija. U suprotnom ćemo biti
primorani da se Zahtevom za Zaštutu prava obratimo nadležnoj Republičkoj Komisiji.
U svakom slučaju ukazujemo da navedena funkcionalnost odnosno isporuka isporuka traženog servisa
je moguća ne samo žičnim putem već i preko drugih pristupnih tj bežičnih tehnologija (npr radio relejni
link), uz identičan kvalitet usluge koji zahtevate odnosno odgovara potrebama naručioca - kako je
propisano Članom 70 zakona o JN. Dodatno, RATEL licenca obavezuje Telenor da funkcionalnosti tj.
kvalitet usluge pruža prema važećim propisima/standardima bez obzira na izabaranu tehnogiju kojom
se vrši isporuka usluge
U skladu sa navedenim molimo vas da ili iz tehničke specifikacije izbacite poslednje dve tačke na koje
vam je ukazano ovim dopisom ili Izvršite izmenu konkursne dokumentacije na način da svim
potencijalnim Ponuđačima omogučite slobodan izbor pristupne tehnologije, tj. tehnologiju izvršenja za
isporuku neophodne funkcionalnosti. U suportonom se direktno favorizuje ponuđač Telekom Srbija ad
Beograd u odnosu na ostale ponuđače iz razloga što upravo samo navedeni ponuđač poseduje
predmetnu infrastrukturu (bakar i optiku), pa ćemo biti primorani da se Zahtevom za Zaštutu prava
obratimo nadležnoj Republičkoj Komisiji.''
Одговор:
Наручилац је пре покретања предметне јавне набавке извршио истраживање и утврдио да се
услуга повлашћеног позивања мобилне мреже са фиксне мреже налази у оквиру јавних набавки
мобилне телефоније а не јавних набавки фиксне телефоније како се помиње у захтеву за
додатним појашњењима. Такође је установљено да је повезивање локала телефонске централе
Наручиоца у циљу омогућавања повољније тарифе са фиксне ка мобилној мрежи везано за
услуге мобилне телефоније јер сви оператери у својој понуди, као додатну услугу, нуде услугу
повезивања са фиксне ка мобилним линијама са одређеним погодностима које се огледају у
повољнијој услузи повезивања са фиксне мреже према мобилној што и представља захтев
Наручиоца.
Према званичној евиденцији РАТЕЛ-а, која је јавно доступна, евидентно је да више понуђача
може понудити захтеване услуге.
Остатак одговора је садржан у Измени бр. 3 Конкурсне документације.
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