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Број: 1-02-4042-37/19-5
Датум: 29.11.2019.

Београд
Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија Паручиоца — 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 1-02-4042-37/19, на следећи начин:
1) Мења се Одељак IV — Критеријум за доделу уговора, тако што се у табели
„Терминална опрема у оквиру понуде (уколико се нуди)", под редним бројем 1 мења број
пондера са 15 на 20.
2) Мења се Одељак IV — Критеријум за доделу уговора, тачка 2. Додатни критеријум
за оцењивање понуда, тако да сада гласи:
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, Паручилац ћe изабрати најповољнијег понуђача путем жреба.
Наручилац Бе писаним путем обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба Паручилац ће извршити јавно, у присуству
понуђача и то тако што ћe називе понуђача који имају исти укупан број пондера и исти број
пондера за Терминалну опрему, исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и
боје, те ћe све те папире ставити у кутију одакле ћe извући папире. Понуђачима чији називи
буду на извученим папирима биће додељен уговор.
3) Мења се Одељак VI — Образац структуре цена, у делу Упутство о начину
попуњавања Обрасца структуре дена, тако да сада гласи:
УПУТСТВО О ИАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕПА:

Образац структуре цена мора бити попуњен тако да се може проверити
усклађеност цена са стварним трошковима.
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У Обрасцу етруктуре цена морају бити приказане јединичне цене и укупне цене
за дате количине са и без ПДВ.
Укупна цена у ееби мора садржати и остале завиене трошкове који чине укупну

цену као што су: цена остале додатне опреме (изузев терминала u USB Dongle уколико
се нуде), административне и друге зависне трошкове.
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 Обраеца понуде.
Укупна цена без ПДВ ћe бити елемент критеријума који 1ie ее пондерисати.
4) У Одељку IX - Модел уговора, мењају се чланови 4, б. и 7. тако што уместо SMS
картица сада гласи СИМ картица:
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање врши месечно за претходни месегу.
Корисник услуга се обавезује да плаћање изврши најкгхсније у року од
дана
(напомена: условуписује ионуђач) од дана пријема исправне фактуре.
Пружалац услуга је дужан да уз фактуру из става 2, овог члана достави и
појединачни преглед потрошње ио свакој СИМ картици.
Уколико Корисник услуга своју обавезу из става 2. претходног члана не измири у року.
дужан је да Пружаоцу услуга плати законску затезну ксzмату од дана доспећа до дана
исилате, обрачунату ио законској стоии.
Рок плаћања по фактури се рачуна од дана слу,жбеног пријема фактуре иреко
писарнице Корисника услуга, у складу са 3аконам о роковима измиреtна новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („ Службени гласник РС" бр. 119/12, 68/15 и 113/17).
Члан 6.
Пружалагује у обавези да омогући да се све СИМ картице из члана 1. уговора повежу
у затворену групу без обзира на врсту иостиејд пакета, чији чланови могу међусобно да
бесилатно комунигуирају, користећи скраћени четвороцифрени иозивни број.
3атворена груиа се дефинише софтверски и представља део могућности које пружа
сервис Пружаоца.
Пружалац је у обавези да омогући бесnлатну проверу стаtна на рачуну за сваки
претилатнички број коришћењем веб сервиса Пружаоца.
Паилата SMS иорука ка међународним дестинацијама по ценама које нису веће од
цена ирема важећем ценовнику Пру.жаоца за пословне кориснике.
Паплата MMS иорука у домаћем саобраћају по ценама које iiucy веће од цена према
важећем ценовнику Пружаоца за иословне кориснике.
Пру.жалац је у обавези да омогући коришћеtне услуга у ромингу за сваки
претплатнички број, према важећем ценовнику за иословне кориснике.
Пружалац је у обавези да омогући активирање и осталих тарифних додатака према
важећем ценовнику Пружаоца за иословне кориснике.
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Пружалац је у обавези да уз сваку СИМ картицу, без плаћаtаа додатне накнаде,
достави телефонски апарат који се ко.мерцијално нуди у редовној понуди Пружаоца уз
наведени постпејд пакет.
Уз сваку интернет СИП картшуу за пренос података (мобилни интернет),

Пружалац мора да обезбеди, без плаћања додатне накнаде, 4G modem (usb dongle) уређај,
који се комерцијално нуди у њиховој редовној понуди уз наведени постпејд пакет.

Погућност кopuшћerba SПS, ПМS u WAP сервиса са додатном вредношћу (VAS
сервиси/SПS Premium сервиси) према важћем ценовнику Пружаоца за пословне кориснике.
Члан 7.
Пружалац је у обавези да бесилатно замени СИП картице у случајевима оштећеtvа
unu неисправности СИП картице и замене СИМ картице за друге врсте СИП картица
(стандардна, micro, папо, 4G СИП картица), за све време трајања уговора.

5) У Одељку IX — Модел уговора, мењаја се члан б. став 9. тако што уместо 40 MiFi
уређај еада гласи 40 modem (usb dongle) уређај;
Уз сваку интернет СИП картицу за пренос иодатака (мобилни интернет),

Пружалац мора да обезбеди, без плаћања додатне накнаде, 4G тодет (usb dongle) уређај,
који се комергуијаnно нуди у њиховој редовној ионуди уз наведени постпејд пакет.
У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Рок за подношење понуда ее не продужава, односно остаје са 16.12.2019. године до
10.00 чаеова.
Јавно отварање благовремено достављеник понуда обавиће се на адреси: Регулаторна
агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, Палмоти;-iева број 2,
последњег дана рока за подношење понуда, односно 16.12.2019. године у 10.30 часова.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Драгослав Мџхјловић
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