
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 И  68/15), Институт за кукуруз „Земун 

Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне 

набавке услуга: Услуге фиксне телефоније, редни број набавке М-59/16, врши 

следећу измену Конкурсне документације: 

 

 

 

 

 

1. Обзиром на питања која су стигла од заинтересованих лица, 

Наручилац врши измену Конкурсне документације тако што врши 

измене у поглављу III Техничке карактеристике (Спецификација). 

 

 

 

У складу са тим у прилогу се налази нова измењена страна 6/28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 1 

Датум: 09.12.2016. године 
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58. 011/3756-715 

АНАЛОГНА телефонска 

линија 

Слободана Бајића 1, Земун Поље 

59. 011/3756-716 
АНАЛОГНА телефонска 
линија 

Слободана Бајића 1, Земун Поље 

60. 011/3756-717 
АНАЛОГНА телефонска 
линија 

Слободана Бајића 1, Земун Поље 

61. 011/3756-718 

АНАЛОГНА телефонска 

линија 

Слободана Бајића 1, Земун Поље 

62. 011/3756-719 
АНАЛОГНА телефонска 
линија 

Слободана Бајића 1, Земун Поље 

63. 011/3756-750 
АНАЛОГНА телефонска 
линија 

Слободана Бајића 1, Земун Поље 

64. 011/3756-751 

АНАЛОГНА телефонска 

линија 

Слободана Бајића 1, Земун Поље 

65. 011/3756-752 
АНАЛОГНА телефонска 
линија 

Слободана Бајића 1, Земун Поље 

66. 011/3756-813 
АНАЛОГНА телефонска 
линија 

Слободана Бајића 1, Земун Поље 

67. 014/265-381 

АНАЛОГНА телефонска 

линија Планиница бб, Мионица 

68. 026/516-242 
АНАЛОГНА телефонска 
линија Николе Пашића 11, Велика Плана 

69. 022/2391-102 
АНАЛОГНА телефонска 
линија Војачка бб, Крњешевци 

70. 022/2391-121 

АНАЛОГНА телефонска 

линија Војачка 21, Крњешевци 

71. 022/2391-245 
АНАЛОГНА телефонска 
линија Војачка бб, Крњешевци 

72. 022/2391-310 
АНАЛОГНА телефонска 
линија Војачка бб, Крњешевци 

 
Услуга мора обухватати следеће: 

- Услуга фиксне телефоније се може реализовати путем кабловских мрежа или преко 

бежичних мрежа према телефонској централи Наручиоца са у целости изведеним 

приступним путем од локације Наручиоца до надређене телефонске централе оператера. 

Понуђена услуга мора подржавати телефонску централу Panasonic KX-TD 500, тј. мора бити у 

потпуности компатибилна са њом како Институт не би имао никакве додатне трошкове у виду 

надоградње постојеће централе или куповине нове опреме и других ресурса. Уколико 

понуђач понуди технички компатибилну услугу, али са другим ресурсима и опремом, дужан 

је да исто обезбеди о свом трошку. 

- Сви разговори се тарифирају у минутима, 

- Заузећа и позиви на које није одговорено се не тарифирају, 

- Позиви специјалним службама (полиција, хитна помоћ, ватрогасци) су бесплатни, 

- Успостава везе, као и позиви сервисних бројева избраног оператера су бесплатни, 

- Понуђене цене су фиксне у динарском износу за време трајања уговорног периода, 

- уговорног периода. 

- Услуге у међународном телефонском саобраћају које нису наведене посебно у конкурсној 

документацији, као и додатне услуге фиксне телефоније се обрачунавају према важећим 

ценовницима оператера, 

- Понуђени систем мора да подржава идентификацију позива, 

- Ценом услуга фиксне телефоније мора да буде обухваћено увођење захтеваних услуга, тј. 

прикључење на телефонску мрежу – успостављање прикључка, тестирање, као и одржавање 

телефонске мреже за време трајања уговора, 

- У случају промене постојећег оператера чије услуге Наручилац тренутно користи, трошкове 

преноса постојећих корисничкиг бројева сноси изабрани  Понуђач, 


	Izmena Konkursne dokumentacije 1.pdf (p.1)
	strana 6.pdf (p.2)

