
Operaterske storitve fiksne telefonije

Ponudnik mora za potrebe komuniciranja telekomunikacijskega sistema naročnika zagotoviti naslednje
povezljivosti:

- 2 x ISDN PRA priključek
- 30 kanalni SIP priključek

1. Ponudnika mora zagotavljati naslednje pogoje:

 mora omogočati  povezljivost z vsemi ostalimi ponudniki  stacionarne, mobilne in IP telefonije v
Sloveniji;

 mora zagotoviti nemoteno uporabo obstoječih analognih faks naprav (podpora standarda T.38),
POS priključkov, alarmov in dvigal.

 mora zagotoviti delovanje tonskega (DTMF) izbiranja po standardu RFC 2833 v obe smeri za vse
javne telefonske številke;

 mora zagotavljati dosegljivost vseh svetovnih telefonskih številk;
 mora zagotoviti delovanje analognih faks naprav, ki so že v uporabi;
 mora zagotavljati  pošiljanje informacije o številki klicočega v vse smeri,  tako na povezavah do

naročnika, kot na povezavah do vseh drugih ponudnikov telefonije;
 podatki o tarifiranju naj bodo na voljo v ASCII (CSV; en klic — ena vrstica) obliki in posredovani

po elektronski pošti ali dosegljivi preko spletne aplikacije ponudnika. 
 mora v primeru izpada povezljivosti do naročnika ali v primeru težav v izvajalčevem telefonskem

sistemu,  katerih posledica je nedosegljivost naročnikovih številk,  zagotoviti  obveščanje kličočih
(npr. »telefonsko omrežje klicanega trenutno ni dosegljivo«);

 naročnik ne sme imeti ob prehodu nobenih stroškov s priklopom in prenosom telefonskih številk
na drugega ponudnika;

 prehod na novega ponudnika mora biti transparenten in brez prekinitev, opravljen po dogovoru z
naročnikom v času, ki ga uskladita stranki (praviloma ponoči oz. za vikend) – ponudnik mora biti
pri morebitnem prehodu telefonije urgentnih služb še posebej skrben in okoliščinam primerno kar
najbolj skrajšati čas nedelovanja posamezne tovrstne linije. Celoten prehod bo izveden v roku  do
8.1.2022; 

2. Reference

Ponudnik mora za izkazovanje tehnične usposobljenosti izkazati (predložiti) zahtevano referenco.

 



REFERENČNO POTRDILO 

Naziv in naslov izdajatelja, potrjevalca reference:

Referenca se izdaja na prošnjo ponudnika:

_______________________________________________________________________
                             (naziv ponudnika)

za namen predložitve ponudbe za evidenčno naročilo

»Zagotavljanje operaterskih storitev fiksne telefonije «

Potrjujemo, da je zgoraj navedeni ponudnik v obdobju zadnjih 5-ih let za naše podjetje/organizacijo
vzpostavil  in  zagotavljal  operaterske  storitve  fiksne  telefonije  vsaj  60 kanalne  povezave  z  javnim
telekomunikacijskim omrežjem. V navedenem obdobju je storitve neprekinjeno zagotavljal najmanj  2
leti.

Posel je bil izvršen na osnovi naročila oz. pogodbe številka 

_______________________________z dne ______________________.

Potrjujemo, da je ponudnik storitve izvajal strokovno, v skladu z dogovorjenimi pogoji.

V kolikor  bo naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi storitvami in tem potrdilom, je
kontaktna oseba

g./ga.:_____________________________, e-pošta: ___________________________,

telefon:____________________________.

Potrdilo se uporablja izključno za potrebe oddaje ponudbe v zgoraj navedenem postopku evidenčnega
naročila.

Datum: Žig naročnika: Podpis naročnika:

OPOMBA:
Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom odgovorne osebe naročnika.
Naročnik, ki potrdi  referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni,  da navedenega potrdila ne more
potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu ali podizvajalec ponudnika pri prijavi na to evidenčno naročilo.


