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АПОТЕКА НИШ
Булевар Др. Зорана Ђинђића 6, Ниш
Дел. број 892. од 14. 12. 2019. године

Предмет: Питања и одговори за набавку – ЈНМВ 14 / 2019 - Набавка услуга мобилне
телефоније

Питање бр. 1:
На стр 6. под тачком 23. дефинисали сте захтев:

"23) Повезивање мобилне централе оператера са кућном централом фиксне телефоније
наручиоца подземним жичаним или оптичким путем линком од 2Mb/s ради остваривања
повољнијих цена за разговоре са фиксних бројева према мобилним мрежама. Понуfјач је у
обавези да достави и детаљно техничко решење урађено на следећи начин: - У случају
постојећег оптичког или бакарног привода, податке о капацитету постојећег привода као
и поставни план или трасу кабла. У случају закупа бакарног или оптичког привода, уговор о
закупу капацитета од провајдера који има изграђен привод. Поред уговора о закупу,
потребно је доставити и податке о капацитету постојећег привода као и техничку
документацију по којој је привод изграђен. У случају изградње оптичког или бакарног
привода, неопходно је доставити комплетан пројекат и техничко решење са детаљно
уцртаним трасама привода који треба да се изгради. У техничком решењу је неопходно
приказати привод од тачке повезивања у згради „Апотеке Ниш" у ул. Булевар Зорана
Ћинђића бр 6, Ниш, до мобилне централе оператера или најближе тачке система преноса
која је по оптици или бакру повезана са мобилном централом оператера. Такође је
потребно доставити и комппетно техничко решење повезивања мобилне централе
оператера са кућним централама фиксне телефоније наручиоца жичаним или оптичким
путем линком од 2Mb/s које треба да садржи детаљну спецификацију опреме која ће се
користити за повезивање како са стране корисника (модем, произвођач, модел, проток, тип
интерфејса) тако и са стране понуђача (преносни систем, централа) У случају да понуђач
није у могућности да изврши повезивање мобилне централе оператера са куhном
централом фиксне телефоније наручиоца и да не достави детаљно техничко решење,
понуда ћe бити одбијена као неприхватљива."

Наведена функционалност, односно испорука траженог сервиса је могућа не само жичним
путем већ и преко других приступних тј. бежичних технологија, као што је радио релејни линк,
уз идентичне функционалности тј квалитет услуге који одговара потребама наручиоца - како је
прописано Чланом 70. закона о ЈН. „RATEL“ лиценца обавезује потенцијалног понуђача да
функционалности тј. квалитет услуге пружа према важећим прописима/стандардима без
обзира на изабрану технологију којом се врши испорука услуге. 

1. Да ли је кориснику прихватљиво да се повезивање мобилне централе оператера са кућном
централом фиксне телефоније наручиоца реализује преко сервиса који користи фиксну
нумерацију?

2. Који тип линије је потребан: „ISDN или IP“?

- Ако је у питању „ISDN PRI“, колико је потребно „ISDN PRI“ линија, колико нумерација, као и да
ли и колико слободних портова за примарни ISDN поседујете на телефонској централи

- Ако је у питању „IP“, колико истовремених говорних канала је потребно за „SIP trunk“ и колико
нумерација.
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Одговор бр 1.

Техничка спецификација наручиоца је урађену у складу са Законом о јавним набавкама и
описана на објективан начин и у складу са потребама Наручиоца. Током истраживања
тржишта и увидом у сајт “RATEL”-а утврђено је да више понуђача може да изврши
захтевану услугу и то на начин како је захтевано техничком спецификацијом наручиоца

Поштујући начело ефикасности и економичности у поступцима јавних набавки, Наручилац
је дужан да поступак јавне набавке спроведе што ефикасније и са што мање трошкова, а
како реализација захтеване услуге путем радио релејних линкова, по предлогу
заинтересованог лица које је поставило питање, подразумева постављање опреме на
објекте, што захтева грађевинске и архитектонске анализе које представљају додатне
трошкове, а предлог је у супротности са наведеним начелом ЗЈН. Такође, ми нисмо власник
зграде и налазимо се у приземљу стамбеног објекта па би за постављање опреме била
потребна сагласност свих власника у оквиру објекта

С обзором да више понуђача може да испуни постављени захтев, као и да према Закону о
јавним набавкама, Понуђачи имају могућност достављања заједничке понуде као и понуде са
подизвођачима, чиме се већем броју Понуђача омогућава да учествују у поступку јавне
набавке, Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације

Одговори на питања према редним бројевима:

1. Није прихватљиво, нумерација мора бити мобилна.

2. “PRI ISDN”.

У плану набавки Наручиоца је набавка нове централе са плочом за “PRI ISDN”

Повезивање кућне централе фиксне телефоније са централом оператера мобилне
телефоније треба да има могућност остваривања 30 истоветних одлазно/долазних позива
са прослеђивањем комплетног броја који позива а који се састоји од четири цифре
додељене од стране оператера и три цифре локала телефонске централе. Потребна
нумерација за локале 000-099.

Комисија за ЈНМВ 14 / 2019


