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VЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА 3П

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-02-4042-29/20-5
Датум: 28.10.2020.
Бе0град
Сходно Одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" бр.
124/12, 14/15 и 68/15), КОмисија Наручиоца - Регулаторне агенције за електронске
кОмуникације и поштанске услуге, дОнОси

ОДЛУКУ
о измени конкурсне документације

Мења се кОнкурсна дОкументација зајавну набавку услуга - услуге и терминална
Опрема за потребе кОнтрОле телекОмуникационих услуга и мрежа ОператОра - ВИП сервиси,
број 1-02-4042-29/20, на следећи начин:
1) Мења се Одељак IV - Критеријум за доделу уговора, тако да сада гласи:

ОДЕЈbАК IV
На ОснОву члана 61. ЗакОна 0 јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15), члана 2. Правилника 0 обавезним елементима конкурсне дОкументације у
пОступцима јавних набавки и начину испуњенОсти услОва („Службени гласник РС", брОј
86/15), наручилацје припреми0 Образац:

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за Оцењивање пОнуда је екОномски најпОвољнија пОнуда, применОм
следећих елемената критеријума и пондера Одређених за те елементе критеријума:
Елементи критеријума
К1
К2

Назив елемента критеријума
Укупна понуђена цена без ПДВ
Терминална Опрема у оквиру пОнуде
УКУПНО:

БрОј пОндера
80 пондера
20 понđера
100 пондера

БрОј пОндера по свакОм елементу критеријума биће заокружен на две децимале.
-

Елемент критеријума К1 - укупна понуђена цена:

Овим елементом критеријума оцењиваће се укупн0 пОнуђена цена (за све пОстпејд
пакете).
Максималан брОј пОндера п0 овОм елементу критеријумаје 80.
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Број пондера по овом елементу критеријума израчунаваhе се на следећи начин:

К1 = 80 *(Cmin/Сроп)
где је:

Cmin — најнижа укупно понуђена цена из свих понуда,
Сроп — укупно понуђена цена из понуде којаје предмет оцене.
-

Елемент критеријума К2 — Терминална опрема нуди у оквиру понуде

(уколико се нуди):
Максималан број пондера по овом елементу критеријумаје 20.
Број пондера по овом елементу критеријума израчунава се на следеhи начин:
Опис терминалне опреме (уколико се нуди)
Уколико понуђач уз сваки пакет понуди и терминалну опрему из
Табеле под редним бројем 1.
Уколико понуђач уз сваки пакет понуди и терминалну опрему, али
тако да за поједине пакете понуди терминалну опрему из Табеле под
редним бројем 1, а за поједине пакете терминалну опрему слабијих
каратктеристика од опреме из Табеле под редним бројем 1.
Уколико понуђач уз неке од пакета, али не све, понуди терминалну
опрему из Табеле под редним бројем 1.
Уколико понуђач уз сваки пакет понуди и терминалну опрему чије су
карактеристике слабије од опреме из Табеле подредним бројем 1.
Уколико понуђач уз неке од пакета, али не све, понуди терминалну
опрему чије су карактеристике слабије од опреме из Табеле под
редним бројем 1.
Уколико понуђач уопште не нуди терминалну опрему.

Број
пондера:
20

15

10
5

2
0

Табела:
Терминална опрема у оквиру понуде (уколико се нуди)

Ред'

бр.

Понуђена терминална опрема следеhих карактеристика:
1) Минималне карактеристике телефона:
Тип 1:

1'

Оперативни систем: минимум iOS 13
Процесор: минимум Hexa-core (Dua1-core Lighting & Quad-core Thunder)
RAM меморија : минимум 4 GB
Екран: минимум Veličina 6,5"
Резолуција: минимум 2688х1242
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Тип: OLED
Екран осетљив на додир: Да
Главна камера минимум. 12 МР
Главна камера-карактеристике:

triple 12МР камера(wide/ultrawide/telephoto), f/1.8, 2х оптички зум,
Quad-LED блиц, оптичка стабилизација слике, аутофокус
Додатна камера од минимум 2 МР, autofokus, OIS, LED blic, f/1.8,
Предња камера: минимум 12МР

Предња камера карактеристике: f/2.2, детекција лица, HDR
Video: минимум 4К
Меморија: Интерна минимум 64 GB

Комуникација: Пренос података GPRS, EDGE, DC-HSDPA, HSPA+,LTE
2G mreža минимум 850/900/1800/1900 MHz
3G mreža минимум 850/900/ 1 700/ 1 800/ 1900/2 1 00 MHz

4G mreža FDD 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 MHz, TDD
1900/2300/2500/2600 MHz
USB: Da, Lightning
WiFi: Da, 802.11 b/g/njac, dualband
Bluetooth: Da, минимум v5.0
NFC: Da
GPS: Da
Поруке: SMS, MMS, Emai1, Push Emai1, IM
Капацитет батерије: минимум 3960 mAh
Тип 2:

Оперативни систем: минимум Android 10
Процесор: минимум Octa-Core (2 х 2.73Ghz + 2 х 2.5Ghz + 4 х 2.0 Ghz)
RAM меморија : минимум 12 GB
Екран: минимум Veličina 6,9"
Резолуција: минимум 3200х1440

Тип: Dynamic AMOLED
Екран осетљив на додир: Да
Главна камера минимум. 108+48+12 МР + TOF / 10 МР

Додатна камера од минимум 2 МР, autofokus, OIS, LED blic, f/1.8,
Предња камера: минимум 12МР
Предња камера карактеристике: f/2.2, детекција лица, HDR
Video: минимум 4К
Меморија: Интерна минимум 128 GB

Пренос података GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+, LTE
USB: Da, Type-C
WiFi: Da, 802.11 b/g/n/ac, dualband
Bluetooth: Da, минимум v5.0
NFC: Da
GPS: Da
Поруке: SMS, MMS, Emai1, Push Emai1, IM
Капацитет батерије: минимум 5000 mAh
2) Модем
Тип 1:
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Тип: 4G Wifi рутер

Опсег мрежа: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+, LTE
Брзина: минимално Download 150 Mbps / Upload 50 Mbps
WiFi: Da, 802.11 b/g/n/
Бежично повезивање до 32 уређаја

Системски захтеви: Windows ХР/Vista/7/8/10, Мас OS Х 10.6-10.11
Понуђена терминална опрема следећих карактеристика:
1) Минимапне карактеристике телефона:

2.
2) Модем

Коефицијент К2 представља збир пондера по овом критеријуму.
- Коначна оцена:
Коначна оцена понуде добија се по формули:
КО = К1 + К2
што укупно износи максимално 100 пондера.
Са понуl•јачем који има највећу коначну оцену понуде, однодно највеbи број пондера,
биће склопљен уговор.
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2. Додатни критеријум за оцењивање понуда:
У случају да две или више пОнуда, накОн стручне оцене понуда, имају исти број
пондера, као најповољнија биће изабрана понуда која има већи број пондера за Терминалну
опрему.

Уколико ни након примене резервног елемента критеријума није могуће изабрати

најповољнијег понуђача, Наручилац ће изабрати најповОљнијег понуђача путем жреба.
Наручилац ћe пиеаним путем обавестити све понуђаче 0 датуму када ћe се одржати
извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба Наручилац ћe извршити јавно, у приеуетву
пОнуђача и то тако што ћe називе понуђача који имају иети укупан број пондера и иети број
пондера за Терминалну опрему, исписати на одвојеним папирима, кОји еу исте величине и
боје, те ћe све те папире етавити у кутију одакле ћe извући папире. Понуђачима чији називи
буду на извученим папирима биће додељен уговор.
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2) Мења се Одељак V- Образац понуде, тако да сада гласи:

ОДЕЈbАК V
На ОснОву члана 61. ЗакОна 0 јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15), члана 2. Правилника 0 Обавезним елементима конкурсне дОкументације у
пОступцима јавних набавки и начину дОказивања испуњенОсти услОва („Службени гласник
РС", бр. 86/15 и 41/19), наручилацје припреми0 Образац:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРУЧИЛАЦ:

ПРЕДМЕТ

НАБАВКЕ:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге 11103 Београд, ул. Палмотићева бр. 2
Услуге и терминална Опрема за пОтребе кОнтрОле
телекОм никационих услуга и мрежа Опе.ат0 .а - ВИП се•виси

БРОЈ НАБАВКЕ:

1-02-4042-29/20

ПОНУТiАЧ:
назив

(Адреса-Улица, Општина, Град, Држава

матични број)

(пиБ)
Шифра делатности)

(Број текуl•ier рачуна, банка)

(Законски заступник, име и презиме, функција)

Контакт особа, телефон, факс,

е-маил

• Подносим следеliу понуду:
(заокружити на који начин)
а) самостално

б) са подизвођачем:
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1.

2.

3.

(навести: назив и седиште подизвођача, ПИБ, матични број, број рачуна и банку, овлашћено
лице/а за заступање, проценат укупне вредности набавке који ћe се поверити подизвођачу, а
који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ћe извршити преко
подизвођача, контакт особа, телефон, факс и е-маил адреса)

в) као заједничку понуду:
1.

2.

3.

(навести: назив и седиште понуђача, ПИБ, матични број, број рачуна, овлашћено лице/а за
заступање, контакт особа, телефон, факс и е-маил адреса)

• Понуда важи:

дана од дана од дана отварања понуде.

ПАПОМЕПА: Рок важења понуде не може бити краfiи од 30 дана од дана отварања
понуда.
• Укупна понуђена цена без ПДВ:
• Укупна понуђена цена са ПДВ:
ПАПОМЕНА: Цене морају обухватити и остале зависне трошкове као што су: цена
остале додатне опреме (изузев терминала и 4G Wifi рутера уколико се нуде),
административни и други зависни трошкови.
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• Пачин плаћања: Плаћање се врши након сваке обављене услуге, у року од
од дана службеног пријема фактуре понуђача и извештаја о обављеној услузи.

дана,

• Рок испоруке:
• Место испоруке (адреса пословнице):
• Понуђена терминална опрема следећих карактеристика (уколико се нуди):

1) Минималне карактеристике телефона, количине и пакет уз који се нуде:

2) Минималне карактеристике модема и количине:

• Уколико понуђач није доставио доказе о испуњености услова, у обавези је да наведе
који су то докази и на којим интернет страницама надлежних органа се ови докази могу

проверити:

ПОНУЪАЧ
Место и датум)

(потпис овлашћеног лица)
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3)

Мења се Одељак VI - Образац структуре цена, тако да сада гласи:

ОДЕЈbАК VI
Па основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12,
1 4/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне дОкументације у
поступцима јавник набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
РС", бр. 86/15 и 41/19), наручилацје припреми0 образац:

1

н~~
2

Количина

Ред.
бр.

Јединица
ме е

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Јединична

3

4

5

Укунна

Укупно

Укупна

цена без
ПДВ

цена без ПДв

ПДВ

цена са ПДВ

(РСд)

(РСд)

(РСд)

(РСд)

6=4х5

7

8=6+7

Постпејд пакет „NEObiz
100, са неограниченим
говорним минутима,
минимално 500 минута за
долазни и одлазни говорни

cao6pal-iaj у ромингу према
1

понуди иззахтеваног
пакета,неограниченим

ком. 5

SMS порукама, минимално
100 GB за пренос података

максималном брзином и
минимапно 1 GB за пренос
података у ромингу,
п, етплата на 24 месеца
*

ком.

1.1.

Постпејд пакет мобилни

интернет „Vip Advanced
Connectivity" са
2.

максималном брзином

ком. 2

протока и минимум 200GB
за пренос података,
п~ етплата на 24 месеца
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2.1.

УКУПНО ПОИУТэЕИА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (РСД) ЗА
ПЕРИОД ТРАЈАЊА УГОВОРА ОД 24 МЕСЕЦА

УКУПИО ПДВ (

%) (РСД)

УКУПНО ПОИУЂЕПА ЦЕНА СА ПДВ (РСД) ЗА
ПЕРИОД ТРАЈАЊА УГОВОРА ОД 24 МЕСЕЦА
УПУТСТВО О ИАLП3ИУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕИА:

Образац структуре цена мора бити попуњен тако да се може проверити усклађеност

цена са стварним трошковима.
У Обрасцу структуре цена морају бити приказане јединичне цене и укупне цене за дате
количине са и без ПДВ.
Укупна цена у себи мора садржати и остале зависне трошкове који чине укупну цену
као што су: цена остале додатне опреме (изузев терминала и модема уколико се нуде),
административне и друге зависне трошкове.
* Понуђач је у обавези да упише тип телефона и тип модема (терминала и 4G mifi рутер)
уколико их нуди у оквиру своје понуде, као и тачне количине уз сваки од пакета.
Цена наведних терминала се не исказује посебно и она је део цене постпејд пакета.
Цена мора бити дата у динарима.
Цена мора бити заокружена на две децимале.
Пајнижа укупна цена која се пондерише је 0,01 динара без ПДВ.
Укупна цене из ове табеле мора бити иста као и укупна цена из Обрасца понуде.
Укупна цена без ПДВ за период трајања уговора од 24 месеца 1Cie бити елемент
критеријума који ћe се пондерисати.

ПОНУЂАЧ
(Мест0 и датум)

(потпис овлашћеног лица)
Регулаторна агенција за електронске комунмкације и поштанске _услуге, ПИБ: 103986571, МБ: 17606590
Страна 10 од 11
Палмотиfiiева 2, 1 1 103 Београд, ПАК: 106306, Република Србнја
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 011 3232 537
www.ratel.rs

У ОсталОм делу конкурсна дОкументација остаје неизмењена.
РОк за пОднОшење пОнуда се не продужава, Односн0 рок за поднОшење понуда је
12.11.2020. године д0 12.00 часова по локалном времену.
Јавно Отварање благОвремен0 дОстављених понуда Обавиће се на адреси: РегулатОрна
агенција за електрОнске комуникације и поштанске услуге, Бе0град, ул. ПалмОтићева бр. 2,
последњег дана рОка за пОдношење пОнуда, Односн0 12.11.2020. гОдине у 12.30 часова.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Регулаторна агенцн.ја за електронске комуникације и поштанске услуге, П)7Б: 103986571, МБ: 17606590
Страна 11 0д 11
Палмотнl-iева 2, 1 1 103 Београд, ПАК: 106306, Републнка Србија
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 011 3232 537

www.ratel.rs

