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ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за јавне набавке
као Тело за централизоване јавне набавке
Комисија за јавну набавку
Јавна набавка број: 1.2.2/17
Дана: 29.05.2017. године
Крагујевац
ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ
ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.2.2/17
ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације у складу
са члaна 63. став 1. Закона о јавним набавкама
1. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши
допуну конкурсне документације у делу:
II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА
ИСКАЗАНИМ ЗАХТЕВИМА ПОТРЕБАМА ПО КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА –
ПОТПИСНИЦИМА УГОВОРА

(страна 4 и 5 од 47 конкурсне документације )
Која се мења и гласи:

‐

‐
‐

‐
‐

‐

бесплатни разговори са бесплатном успоставом везе у пословној мрежи
(групи) Наручиоца чији минути не смањују број минута наведених у
пакетима;
успостава везе за разговоре ка свим мрежама мора бити бесплатна;
оквирни број корисника СИМ картица у мрежи (групи) Наручиоца је 1929 уз
могућност накнадног повећања или смањења броја корисника; Корисник
задржава право да у току уговореног периода према својим потребама
проширује групу новим картицама. Активирање нових картица не значи
продужење уговорене обавезе. Цене услуга за новоукључене бројеве су
идентичне ценама из понуде.
обрачунски интервал за разговоре је једна секунда;
неискоришћени минути ка свим мрежама и СМС порука из појединачних
пакета се преносе у наредни месец при чему се након преношења слободни
(бесплатни) минути ка свим мрежама и СМС поруке по пакетима могу само
удвостручити (максимална количина саобраћаја по пакету је дуплирани
саобраћају оквиру месечне накнаде);
понуђачи су у обавези да доставе детаљну спецификацију понуђених пакета
са ценама претплате и додатног саобраћаја, ценовник додатних услуга,
роминг додатака и додатака за интернет.
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‐

‐
‐
‐

‐
-

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

након потрошених минута и СМС порука и других услуга које су укључене у
месечну претплату изабраних пакета, по захтеву наручиоца мора постојати
могућност да се онемогући потрошња преко утврђене по броју;
могућност активације роминг тарифних додататака на захтев наручиоца
бесплатни позиви према специјалним службама: полиција, хитна помоћ и
ватрогасци;
опредељен буџет за телефоне у минималном износу од 4 800 000,00 динара
са ПДВ‐ом је могуће корисити за набавку телефонских апарата по избору
Наручиоца, за цену од 1,00 динара, по мобилном апарату, без ПДВ у току
трајања уговорне обавезе;
‐ Минимална месечна потрошња, представља обавезујући рачун за
Наручиоца у коју нису укључене претплате, роминг и накнаде за рачун
других, а коју је наручилац у обавези да плати сваког месеца. Укупна
минимална месечна потрошња не може бити већа од 400 000,00 динара
без ПДВ‐а.
задржавање телефонских бројева чланова групе наручиоца;
Активан пакет за интернет на свим бројевима од 50 МB по пуној брзини,
након потрошених 50 МB уз смањену брзину протока али не мању од 64
Кб/c ;
у случају промене оператора, трошкове преноса бројева сноси оператор ‐
прималац броја;
изабрани понуђач мора имати обезбеђен сервис, преузимање и враћање
апарата са сервиса од стране мобилног оператера;
листинг одлазног саобраћаја се не наплаћују;
све остале услуге се наплаћују према стандардном ценовнику Понуђача који
је Понуђач обавезан доставити оверен уз понуду.;
омогућен континуирани бесплатан увид у стање рачуна и бесплатног
саобраћаја на појединачном броју у току месеца;
Непходно је да понуђач има у понуди услугу преноса података
(корпоративни приступ)
Понуђач је у обавези да омогући решење за управљање мобилним
уређајима које је „cloud based“, са „хостингом“ у Србији које омогућава
администраторима да самостално и флексибилно управљају мобилним
уређајима у којима су пословне картице (број уређаја може лако да се
повећа/смањује); да осигурају и уводе мобилне податке, апликације и
уређаје, раде контролу саобраћаја, те да на основу прикупљених
информација имају доступне и одговарајуће извештаје. Могућност
интеграције са „Active Directory. Понуђено решење треба да омогући
учитавање екстерног excel фајла или другог одговарајућег формата, са
предефинисаним пољима, за аутоматски увоз бројева већег броја
корисника. Понуђено решење треба да подржава следеће оперативне
системе: Android, iOS, Windows. Остале функционалности које решење треба
да омогући су следеће: конфигурисање уређаја, инсталирање апликација
према улози, конфигурисање и додељивање е‐маил‐а, надзор хардвера ,
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‐

‐

софтвера и пакета, праћење локација, примена полиса сигурности,
управљање приступом, даљинско закључавање, даљинско брисање,
извештавање. Доказ да понуђач може да омогући тражено решење је
важећи уговор са заступником понуђеног решења о испоруци, инсталацији,
конфигурацији и интеграцији MDM (Mobile Device Menagement) решења на
опреми понуђача која се налази на територији Републике Србије, као и
потврду од произвођача софтвера да је решење имплементирано на
опреми Понуђача, а не у њиховом јавном cloud‐u( тј. ван територије
Републике Србије).
Неопходно је да понуђач мобилним сигналом покрива подручје Општине
Крагујевац као и територију на којој јавна и јавно комуманлна предузећа
обављају делатност, са конкретним локацијама од посебног интереса на
којима понуђач мора обезбедити испоруку сервиса. Ове локације дате су у
табели обавезних услова.
‐ Повезивање мобилне централе оператера са кућним централама
фиксне телефоније Наручиоца
жичаним линком од 2 Мb/s ради
остваривања јефтинијих разговора са фиксних бројева према мобилним
мрежама.
На локацији Град Крагујевац ‐ Ситуациони центар повезивање мобилне
централе оператера са кућним централама фиксне телефоније Наручиоца
мора се остварити искључиво подземним оптичким приводом повезаним у
оптички прстен са најмање још једним редундантним правцем.
Уз понуду обавезно доставити мапе покривености мобилним сигналом
територије Општине Крагујевац, са обележеним локацијама од посебног
интереса за наручиоца из табеле закључно са 31.12.2016. године, ценовник
телефона са ценама исказаним у динарима (са ПДВ‐ом) оверен од стране
овлашћеног лица понуђача који је важећи за све време важења уговора,
табелу покривености мобилним сигналом локација од посебног интереса и
изјаву овлашћеног лица Понуђача дату под кривичном, и материјалном
одговорношћу о тачности података о покривености мобилним сигналом
локација на територији Града Крагујевац и локација од посебног интереса за
наручиоца из табеле датe у прилогу. Локације од посебног интереса за
наручиоца су:

Редни
број

Назив појединачног
наручиоца

1.

Градска управа за опште и
заједничке послове

2.

Народна библиотека „Вук
Караџић“

3.

Народни музеј

Локација

44° 0'48.38"С,
20°55'11.62"И
44° 0'44.46"С,
20°55'11.55"И
44° 0'34.01",
20°54'40.79"И

Покривеност
ГСМ/УМТС сигналом
(уписати ДА/НЕ)
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4.

ПУ „Ђурђевдан“

5.

ПУ „Нада Наумовић“

6.

7.

Центар за развој услуга
социјалне заштите
„Кнегиња Љубица“
Музички центар

8.

Позориште за децу

9.

Књажевско Српски театар

10.

Спомен парк Крагујевачки
октобар

44° 0'47.02"С,
20°55'19.57"И
44° 0'47.02"С,
20°55'19.57"И
44°00'59.0"С
20°54'23.2"И
44°00'45.1"С
20°54'58.8"И
44°00'50.4"С
20°55'08.8"И
44° 0'38.71",
20°54'37.10"И
44°01'16.9"С
20°53'39.7"И

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,с.р
Радосав Вуловић

