ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница
наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак централизоване јавне набавке
- број 8/2016

Врста предмета:

Услуге

Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника набавке:

Предмет јавне набавке je набавка електронских
комуникационих услуга – интернет.
Назив и шифра из Општег речника набавке: Услуге
интернета 72400000-4.
Јавна набавка се спроводи као централизована јавна
набавка у отвореном поступку, ради закључења оквирног
споразума са једним понуђачем за сваку појединачну
партију.
Оквирни споразум се закључује на период од две године.

Број партија:

3
На основу члана 160. став 1. и 157. став 7. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), поступајући по налозима из Решења Републичке
Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 400-1070/2016 од 12.08.2016. године, врши се измена конкурсне
документације која се односи на:
- рок за обезбеђивање техничких услова за почетак пружања
услуга;
- додатни услов који се односи на пословне капацитете;
- резервни критеријум дефинисан у тачки 20. на страни 27 од 77
Конкурсне документације за Партију 2 и Партију 3.

Измена конкурсне
документације:

За све три партије, рок за обезбеђивање техничких услова за
почетак пружања услуга је 7 дана од дана закључења
уговора, или по завршетку процедуре која претходи
прибављању услуге широкопојасног приступа од другог
оператора, а у складу са Стандардном понудом за услуге
широкопојасног приступа у велепродаји Предузећа за
телекомуникације Телеком Србија а.д. (максимално 30 дана
од дана закључења уговора).

На страни 7 од 77, мења се Пословни капацитет за Партију 1 и
Партију 2 и гласи:
„Понуђач треба да располаже пословним капацитетом који
доказује достављањем изјаве у понуди“
На страни 18 од 77, Образац бр. 1 замењује се обрасцем који се
налази у прилогу
На страни 20 од 77, у тачки 10. „Начин и рок плаћања“, после
1. става, додаје се став 2, који гласи:
„Плаћање за Партију 2 и Партију 3 ће се вршити месечно у
понуђеном року од дана пријема фактуре, оверене од стране
овлашћеног лица наручиоца (појединачног наручиоца), на
основу појединачно закључених уговора о јавној набавци. Свака
достављена фактура мора да садржи број и датум закљученог
уговора.“
На страни 27 од 77 текст у тачки 20. „Понуде са једнаким
бројем пондера“ мења се и гласи:
„Партија 2 и Партија 3
У случају да два или више понуђача имају исти укупан број
пондера наручилац ће закључити оквирни споразум са
понуђачем који понуди дужи рок плаћања.“
Због измене резервног критеријума за Партију 2 и Партију 3,
мењају се стране 50 од 77 и 58 од 77.
Због измене рока за обезбеђивање техничких услова за почетак
пружања услуга, мења се и страна 44 од 77 Конкурсне
документације.
Због наведених измена, приликом израде оквирног споразума
односно уговора, биће инкорпориране све измене конкурсне
документације.
Потребно је да наведене измене узмете у обзир приликом
сачињавања понуде.
Измењене стране Конкурсне документације су у прилогу.
Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 18 од 77

ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 2
Образац бр. 1

Потврђујем, под кривичном и материјалном одговорношћу, као одговорно лице
да је понуђач ____________________________________

пружао услугу заштите од DoS и

DDoS напада.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН 8/2016

Страна 44 од 77

Уколико је пријава квара/сметње извршена телефонским путем или слањем смс
поруке, наручилац ће накнадно, када му то могућности дозволе, извршити пријаву
квара/сметње електронским путем или факсом са свим претходно наведеним подацима.
Након отклањања квара/сметње, Наручилац електронским путем или факсом потврђује са
датумом и временом потврде да је квар/сметња отклоњена, односно да је услуга враћена у
првобитно стање које је било пре настанка квара/сметње.
На основу евиденције о пријави кварова / сметњи, на крају месеца ће се
констатовати да ли постоје услови за наплату пенала према условима из Табеле 1.3.
У случају потпуног прекида услуге (дужем од дозвољеног), понуђач је дужан да
наручиоцу плати пенале у вредности 10% од вредности фактуре на месечном нивоу, а за сваки
започети сат потпуног прекида услуге.
У случају прекорачења уговореног времена отклањања сметње/квара, понуђач
је дужан да наручиоцу плати пенале у вредности 5% од вредности фактуре на месечном нивоу,
а за сваки започети сат прекорачења.
У случају прекорачења уговорене учесталости кварова понуђач је дужан да
наручиоцу плати пенале у вредности 15% од вредности фактуре на месечном нивоу.

За све остале врсте услуга које нису описане у Партији 1 понуђач је у обавези,
да по писаном захтеву овлашћеног лица наручиоца, достави извод из важећег ценовника за
захтевану услугу и по добијању евентуалне сагласности наручиоца приступи реализацији
захтеване услуге.
Рок за обезбеђивање техничких услова за почетак пружања услуга је 7 дана од дана
закључења уговора, или по завршетку процедуре која претходи прибављању услуге
широкопојасног приступа од другог оператора, а у складу са Стандардном понудом за услуге
широкопојасног приступа у велепродаји Предузећа за телекомуникације Телеком Србија а.д.
(максимално 30 дана од дана закључења уговора).
Контакт лице за техничку подршку
________________________________________________________________________________
(фиксни телефон, мобилни телефон, емаил адреса, web портал контакног центра понуђача).
Контакт лице за техничку подршку за заштиту од DoS i DDoS напада
____________________________________________________________________________
(фиксни телефон, мобилни телефон, емаил адресу, web портал контакног центра понуђача) ,
уколико поседује посебну техничку службу за заштиту од DoS i DDoS напада
Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН 8/2016

Страна 50 од 77

Резервни критеријум

Плаћање се врши месечно у понуђеном року од __________ дана од пријема
(уписати рок)

фактуре, оверене од стране овлашћеног лица наручиоца (појединачног наручиоца), на основу
појединачно закључених уговора о јавној набавци. Свака достављена фактура мора да садржи
број и датум закљученог уговора.
Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана и не може бити дужи од 45 дана.
Контакт лице за техничку подршку
________________________________________________________________________________
(фиксни телефон, мобилни телефон, емаил адреса, web портал контакног центра понуђача).
Контакт лице за техничку подршку за заштиту од DoS i DDoS напада
____________________________________________________________________________
(фиксни телефон, мобилни телефон, емаил адресу, web портал контакног центра понуђача) ,
уколико поседује посебну техничку службу за заштиту од DoS i DDoS напада
Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН 8/2016

Страна 58 од 77

Ниш – Палилула
Нови Сад
Петроварадин
Пожаревац
Пожега
Сјеница
Смедеревска Паланка
Сомбор – град
Сремска Митровица –
град
Суботица – град
Ћуприја
Чајетина

Тврђава
Римски шанчеви – Ченеј
Петроварадинска тврђава 9
ХРС Пожаревац
Војводе Мишића 84
Незнаних јунака бб
Главашева 95
Филипа Кљајића бб
Лаћарак
Палић Обала 12
С. Здравковића 16
Партизанске воде - Златибор

Понуђач мора да има техничке услове за реализацију услуга из Партије 3 на
свим локацијама из Табеле 3.3 .
У случају да наручилац захтева реализацију услуге у неком од градова са
територије Србије који нису наведени у Табели 3.3, понуђач је у обавези, да по писаном
захтеву овлашћеног лица наручиоца, достави извод из важећег ценовника за захтевану услугу и
по добијању евентуалне сагласности наручиоца приступи реализацији захтеване услуге.
Резервни критеријум
Плаћање се врши месечно у понуђеном року од __________ дана од пријема фактуре, оверене
(уписати рок)

од стране овлашћеног лица наручиоца (појединачног наручиоца), на основу појединачно
закључених уговора о јавној набавци. Свака достављена фактура мора да садржи број и датум
закљученог уговора.
Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана и не може бити дужи од 45 дана.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН 8/2016

