КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број ЈН: 95/3
Датум: 15.03.2019.
Поштовани,
Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, као наручилац у отвореном
поступку јавне набавке услуга – Услуге мобилне телефоније, редни број јавне набавке
95/3, у складу са одредбом члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр.
124/2012, 14/15, 68/15), у законском року доставља измену конкурсне документације.
Измена бр. 3
1.1 На страни 5/39 конкурсне документације, у делу ''Техничка спецификација'', врши
се измена тако да сада гласи:
Предмет јавне набавке обухвата услугу коришћења мобилне телефоније и мобилног
интернета.
Понуђач мора испуњавати следеће:
• Број претплатничких бројева (СИМ картица) за мобилну телефонију је 430 а за
мобилни интернет је 5 уз могућност накнадног повећања или смањења броја СИМ
картица (понуда мора укључити могућност активирања тј. деактивирања бројева без
накнаде). Уколико дође до повећања броја претплатничких картица, ново
активиране картице морају имати исте услове (погодности) као и постојеће.
Смањење броја претплатничких бројева не утиче на дате услове. СИМ картица мора
бити ТРИО.
• Највећи месечни износ претплате по претплатнику-броју може бити максимално
500,00 динара, без ПДВ-а. Месечна претплата подразумева, бесплатан интернет
саобраћај од најмање 5 Gb по броју а по максималној брзини протока коју мрежа
дозвољава на датој локацији након чега интернет мора остати бесплатан и
неограничен али по смањеној брзини протока, неограничен бесплатни саобраћај за
телефонске разговоре у групи бројева Наручиоца. Уколико се понуди већа цена
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
• Обавезан буџет за бенефицирану набавку телефона у износу од најмање
2.000.000,00 динара без ПДВ-а. Буџет је могуће користити у току трајања
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уговорне обавезе . Сви телефонски апарати из актуелне понуде оператера за правна
лица, морају бити доступни Наручиоцу по цени не већој од 1 динар по апарату. За
обрачун утрошка буџета меродавне су искључиво цене мобилних телефонских
апарата које су исказане на интернет презентацији Понуђача. Уколико се понуди
буџет нижи од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
• Сви испоручени телефонски апарати морају бити откључани са могућношћу
коришћења на мрежама других оператера.
• Достава мобилних апарата мора бити у року од максимум 48 сати од момента
упућивања писаног захтева Наручиоца, на адресу Наручиоца, Данијелова 33,
Београд.
• Понуђач је дужан да обезбеди бесплатно: успоставу везе, као и заузећа позива и
позиве на које није одговорено; позиве сервисних бројева изабраног оператора;
позиве специјалних служби (полиција, ватрогасци исл.); детаљан корпоративни
листинг свих позива за сваку линију; замене кориснисничких картица (у случају
губитка, оштећења и сл.). Замену корисничке картице понуђач је дужан да изврши у
року не дужем од 4 сата да добијања писаног захтева Наручиоца.
• Понуђач је дужан да обезбеди бесплатно: функционалан портал преко којег
Наручилац може контролисати појединачне кориснике бројева, извршити
активацију/деактивацију стандардних услуга (Роминг, Интернет, ММС и сл.),
тарифних додатака, активацију/деактивацију/замену картица, преглед листинга за
све претплатничке бројеве при чему је број овлашћених лица за приступ прегледу
листина не може бити мањи од 2.
• Кориснички сервис понуђача мора бити доступан непрестано – 24 сата дневно,
365 дана годишње.
• Обавезна обрачунска јединица за тарифирање свих позива износи једну секунду,
а обрачунска јединица за пренос података је 1 кb.
• Обавезно је задржавање постојеће нумерације бројева без икакве накнаде.
Пребацивање бројева на изабраног понуђача, уколико то није досадашњи оператер,
мора бити бесплатно за Наручиоца, односно све трошкове по основу преноса
постојећих бројева сноси понуђач.
Наручилац ће списак претплатничких бројева доставити изабраном понуђачу пре
потписивања уговора.
• Понуђач је у обавези да Наручиоцу омогући лимитирање разговора и преноса
података у земљи и у ромингу, без додатне накнаде, при чему остају активне све
погодности дефинисане уговором.
• Уколико Наручилац буде имао потребу за неком услугом мобилне телефоније
или тарифним додатком који није наведен у спецификацији, може исте затражити
од Понуђача, а према важећем званичном ценовнику у моменту пружања услуге,
при чему је активација/деактивација тражене услуге бесплатна.
• Гарантни рок за мобилне телефоне мора бити минимум 24 месеца од дана
испоруке. Неисправан мобилни уређај Наручилац доставља у пословницу
оператера, где ће за период сервисирања добити заменски уређај. Рок за поправку
неисправног уређаја је максимално 15 дана од дана доставе у пословницу оператера,
а у случају да је квар немогуће отклонити у том року, понуђач је дужан да
неисправан апарат замени истим таквим новим или еквивалентом.
• Понуђач се обавезује на редовно одговарање на е-маил, смс поруке, телефонске
позиве, као што је и дужан да обезбеди долазак представника продаје по позиву
корисника, а најкасније 48 сати од упућеног позива Наручиоца.
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• Понуђач се обавезује да обезбеди 5 СИМ МББ картица које се користе за пренос
података, и у оквиру месечне претплате за СИМ МББ картица потребно је
обезбедити минимум 100 GB по картици на месечном нивоу, по максималној
брзини протока коју мрежа дозвољава на датој локацији након чега интернет мора
остати бесплатан и неограничен али по смањеној брзини протока. Наручилац
задржава право да по потреби тражи повећање овог броја СИМ МББ картица по
истим условима.
• Уз сваку СИМ МББ картицу за пренос података (мобилни интернет),
Испоручилац мора да обезбеди, без плаћања додатне надокнаде, 4G MiFi уређај који
подржава максималне брзине преноса података, као и да подржава актуелне
оперативне системе (Windows 7, Windows 8, Windows10, МAC OS X)
• СИМ МББ морају имати фиксну јавну адресу, на којима не сме бити никаквих
лимита у саобраћају.
• Максимална месечна претплата по СИМ МББ картици може бити 3.500,00
динара без ПДВ-а.
• Уговор се закључује до испуњења обавеза обе уговорне стране односно на
период од најдуже 24 месеца.
• Укупна потрошња по уговору о јавној набавци биће остварена према стварно
реализованом саобраћају, без загарантоване минималне месечне или годишње
потрошње, а највише до вредности од 4.000.000,00 динара нето или 4.800.000,00
динара бруто годишње.
• Наручилац тренутно користи услугу ''Бизлинк'' која омогућава повезивање
локала телефонске централе у ''Бизнет'' пословну мрежу Наручиоца чиме се
позивање мобилних телефона са фиксних телефона централе тарифира по
повлашћеним ценама које важе за ''Бизнет'' групу Наручилаца. Понуђач се обавезује
да пружи услугу повезивања локала телефонске централе Наручиоца на мобилну
мрежу.
1.2 На страни 13/39 конкурсне документације, у делу ''Критеријум за доделу уговора'',
врши се измена тако да сада гласи:
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“.
Напомена: Број пондера ће се вршити заокруживањем на две децимале.
Максималан број пондера који се понуђачу може доделити је 100.
Елементи критеријума су:
А) Понуђена цена услуга по једном претплатнику на месечном нивоу без ПДВ-а,
односно месечна преплата по броју – максимално 5 пондера
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Обрачун пондера се врши по формули:
Најнижа понуђена цена по једном претплатнику на месечном нивоу
X = ------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 5
Цена понуђача (чија се понуда пондерише) по једном претплатнику
на месечном нивоу

Напомена: Цена се заокружује на две децимале и никако не може бити 0,00.
Највећи износ претплате по једном претплатнику-броју на месечном нивоу може бити
500,00 динара без ПДВ-а.
Уколико понуђач у својој понуди да већу цену од 500,00 динара без ПДВ-а по
претплатнику, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Б) ОН НЕТ саобраћај, односно телефонски саобраћај остварен у оквиру мобилне мреже
понуђача. Обрачунска јединица је 1 минут оствареног саобраћаја без ПДВ-а –
максимално 20 пондера
Обрачун пондера се врши по формули:
Најнижа понуђена цена по 1 минуту саобраћаја
X = ------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 20
Цена понуђача (чија се понуда пондерише) по 1 минуту саобраћаја

Напомена: Цена се заокружује на две децимале и никако не може бити 0,00.
Ц) ОФФ НЕТ саобраћај, односно национални телефонски саобраћај остварен ка другим
мобилним и фиксним мрежама. Обрачунска јединица је 1 минут оствареног саобраћаја
без ПДВ-а – максимално 20 пондера
Обрачун пондера се врши по формули:
Најнижа понуђена цена по 1 минуту саобраћаја
X = ------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20
Цена понуђача (чија се понуда пондерише) по 1 минуту саобраћаја
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Напомена: Цена се заокружује на две децимале и никако не може бити 0,00.

Д) СМС порука по претплатничком броју – максимално 10 пондера
Обрачун пондера се врши по формули:
Најнижа понуђена цена по 1 СМС поруци
X = -------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
Цена понуђача (чија се понуда пондерише) по 1 СМС поруци

Напомена: Цена се пише на две децимале и никако не може бити 0,00.

Е) Буџет за бенефицирану набавку телефона без ПДВ-а – максимално 40 пондера
Обрачун пондера се врши по формули:
Буџет понуђача чија се понуда пондерише
X = ------------------------------------------------------------- x 40
Највиши понуђени буџет

Одобрени буџет ће се умањивати, приликом сваке набавке, за износ динара сваког
набављеног мобилног телефонског апарата, који се налази у актуелној месечној понуди
понуђача. Наручилац има право да, врши набавке мобилних телефонских апарата све
док не истроши одобрени Буџет.
Напомена: Најнижи износ буџета за бенефицирану набавку телефона за уговорени
период може износити 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Уколико понуђач понуди нижу вредност буџета за бенефицирану набавку телефона од
2.000.000,00 динара без ПДВ-а, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Ф) Цена претплате за услугу повлашћеног позивања мобилне мреже са фиксне мреже (1
линк са 30 линија) за један месец – максимално 5 пондера.
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Обрачун пондера се врши по формули:
Најнижа понуђена цена преплате за један месец
X = ------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 5
Цена претплате за један месец понуђача чија се понуда пондерише

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац доделити
уговор у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за мобилне телефоне. У
случају истог понуђеног гарантног рока за мобилне телефоне, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће уговор доделити
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писано обавестити све
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнак број пондера, исти
гарантни рок за мобилне телефоне и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив
буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују
овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
1.3 На страни 19/39 конкурсне документације врши се измена тако да сада гласи:
5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: услуга – Услуге мобилне телефоније

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ
А) Цена услуга по једном претплатнику за 1 месец без ПДВ-а:
Б) Цена једног минута оствареног саобраћаја (ОН НЕТ саобраћај) без ПДВа:
Ц) Цена једног минута оствареног саобраћаја (ОФФ НЕТ саобраћај) без
ПДВ-а:
Д) Цена једне СМС поруке без ПДВ-а:
Е) Буџет за бенефицирану набавку телефона без ПДВ-а:
Ф) Цена претплате за услугу повлашћеног позивања мобилне мреже са
фиксне мреже (1 линк са 30 линија) за један месец без ПДВ-а:
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Цена једног минута позива са фиксне мреже на мобилну мрежу без ПДВ-а:
Цена претплате за мобилни интернет на СИМ МББ картицама за 1 месец без
ПДВ-а:

Рок важења понуде је ____________ (минимум 30 (тридесет)) дана од дана јавног отварања
понуда). Уписати
Рок извршења услуге:
Рок за извршење услуге износи ________ (максимум 3) дана од дана обостраног потписивања
уговора. Уписати
Достава мобилних апарата мора бити у року од ______ (максимум 48) сати од момента
упућивања писаног захтева Наручиоца, на адресу Наручиоца, Данијелова 33, Београд. Уписати
Рок за поправку неисправног уређаја је _______ (максимално 15) дана од дана доставе
неисправног уређаја у пословницу оператера. Уписати
Кориснички сервис понуђача мора бити доступан непрестано – 24 сата дневно, 365 дана
годишње.
Гарантни рок:
Гарантни рок за мобилне телефоне износи ______ (минимум 24) месеца од дана испоруке.
Уписати
Начин и рок плаћања:
Плаћање се врши у року од максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне фактуре
за претходни месец уз приложени записник о извршеној услузи.

Датум_______________

М.П.

Овлашћено лице понуђача
________________________

Комисија за јавну набавку бр. 95/3

Напомена:
У прилогу се налазе измењене стране које чине саставни део конкурсне
документације.
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке обухвата услугу коришћења мобилне телефоније и
мобилног интернета.
Понуђач мора испуњавати следеће:
 Број претплатничких бројева (СИМ картица) за мобилну телефонију је
430 а за мобилни интернет је 5 уз могућност накнадног повећања или
смањења броја СИМ картица (понуда мора укључити могућност
активирања тј. деактивирања бројева без накнаде). Уколико дође до
повећања броја претплатничких картица, ново активиране картице морају
имати исте услове (погодности) као и постојеће. Смањење броја
претплатничких бројева не утиче на дате услове. СИМ картица мора бити
ТРИО.
 Највећи месечни износ претплате по претплатнику-броју може бити
максимално 500,00 динара, без ПДВ-а. Месечна претплата подразумева,
бесплатан интернет саобраћај од најмање 5 Gb по броју а по
максималној брзини протока коју мрежа дозвољава на датој локацији
након чега интернет мора остати бесплатан и неограничен али по
смањеној брзини протока, неограничен бесплатни саобраћај за
телефонске разговоре у групи бројева Наручиоца. Уколико се понуди
већа цена понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
 Обавезан буџет за бенефицирану набавку телефона у износу од
најмање 2.000.000,00 динара без ПДВ-а. Буџет је могуће користити у
току трајања уговорне обавезе . Сви телефонски апарати из актуелне
понуде оператера за правна лица, морају бити доступни Наручиоцу по
цени не већој од 1 динар по апарату. За обрачун утрошка буџета
меродавне су искључиво цене мобилних телефонских апарата које су
исказане на интернет презентацији Понуђача. Уколико се понуди буџет
нижи од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
 Сви испоручени телефонски апарати морају бити откључани са
могућношћу коришћења на мрежама других оператера.
 Достава мобилних апарата мора бити у року од максимум 48 сати од
момента упућивања писаног захтева Наручиоца, на адресу Наручиоца,
Данијелова 33, Београд.
 Понуђач је дужан да обезбеди бесплатно: успоставу везе, као и заузећа
позива и
позиве на које није одговорено; позиве сервисних бројева изабраног
оператора; позиве специјалних служби (полиција, ватрогасци исл.);
детаљан корпоративни листинг свих позива за сваку линију; замене
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кориснисничких картица (у случају губитка, оштећења и сл.). Замену
корисничке картице понуђач је дужан да изврши у року не дужем од 4
сата да добијања писаног захтева Наручиоца.
Понуђач је дужан да обезбеди бесплатно: функционалан портал преко
којег Наручилац може контролисати појединачне кориснике бројева,
извршити активацију/деактивацију стандардних услуга (Роминг,
Интернет, ММС и сл.), тарифних додатака,
активацију/деактивацију/замену картица, преглед листинга за све
претплатничке бројеве при чему је број овлашћених лица за приступ
прегледу листина не може бити мањи од 2.
Кориснички сервис понуђача мора бити доступан непрестано – 24 сата
дневно, 365 дана годишње.
Обавезна обрачунска јединица за тарифирање свих позива износи једну
секунду, а обрачунска јединица за пренос података је 1 кb.
Обавезно је задржавање постојеће нумерације бројева без икакве
накнаде.
Пребацивање бројева на изабраног понуђача, уколико то није досадашњи
оператер, мора бити бесплатно за Наручиоца, односно све трошкове по
основу преноса постојећих бројева сноси понуђач.
Наручилац ће списак претплатничких бројева доставити изабраном
понуђачу пре потписивања уговора.
Понуђач је у обавези да Наручиоцу омогући лимитирање разговора и
преноса
података у земљи и у ромингу, без додатне накнаде, при чему остају
активне све погодности дефинисане уговором.
Уколико Наручилац буде имао потребу за неком услугом мобилне
телефоније или тарифним додатком који није наведен у спецификацији,
може исте затражити од Понуђача, а према важећем званичном
ценовнику у моменту пружања услуге, при чему је
активација/деактивација тражене услуге бесплатна.
Гарантни рок за мобилне телефоне мора бити минимум 24 месеца од
дана испоруке. Неисправан мобилни уређај Наручилац доставља у
пословницу оператера, где ће за период сервисирања добити заменски
уређај. Рок за поправку неисправног уређаја је максимално 15 дана од
дана доставе у пословницу оператера, а у случају да је квар немогуће
отклонити у том року, понуђач је дужан да неисправан апарат замени
истим таквим новим или еквивалентом.
Понуђач се обавезује на редовно одговарање на е-маил, смс поруке,
телефонске
позиве, као што је и дужан да обезбеди долазак представника продаје по
позиву корисника, а најкасније 48 сати од упућеног позива Наручиоца.
Понуђач се обавезује да обезбеди 5 СИМ МББ картица које се користе за
пренос података, и у оквиру месечне претплате за СИМ МББ картица
потребно је обезбедити минимум 100 GB по картици на месечном нивоу,
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по максималној брзини протока коју мрежа дозвољава на датој локацији
након чега интернет мора остати бесплатан и неограничен али по
смањеној брзини протока. Наручилац задржава право да по потреби
тражи повећање овог броја СИМ МББ картица по истим условима.
Уз сваку СИМ МББ картицу за пренос података (мобилни интернет),
Испоручилац мора да обезбеди, без плаћања додатне надокнаде, 4G
MiFi уређај који подржава максималне брзине преноса података, као и да
подржава актуелне оперативне системе (Windows 7, Windows 8,
Windows10, МAC OS X)
СИМ МББ морају имати фиксну јавну адресу, на којима не сме бити
никаквих лимита у саобраћају.
Максимална месечна претплата по СИМ МББ картици може бити 3.500,00
динара без ПДВ-а.
Уговор се закључује до испуњења обавеза обе уговорне стране односно
на период од најдуже 24 месеца.
Укупна потрошња по уговору о јавној набавци биће остварена према
стварно реализованом саобраћају, без загарантоване минималне
месечне или годишње потрошње, а највише до вредности од 4.000.000,00
динара нето или 4.800.000,00 динара бруто годишње.
Наручилац тренутно користи услугу ''Бизлинк'' која омогућава повезивање
локала телефонске централе у ''Бизнет'' пословну мрежу Наручиоца чиме
се позивање мобилних телефона са фиксних телефона централе
тарифира по повлашћеним ценама које важе за ''Бизнет'' групу
Наручилаца. Понуђач се обавезује да пружи услугу повезивања локала
телефонске централе Наручиоца на мобилну мрежу.

Датум: _____________

Потпис понуђача
М.П.
_______________________
Члан групе

______________________
Подизвођач

_____________________
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VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“.
Напомена: Број пондера ће се вршити заокруживањем на две децимале.
Максималан број пондера који се понуђачу може доделити је 100.

Елементи критеријума су:

А) Понуђена цена услуга по једном претплатнику на месечном нивоу без ПДВ-а,
односно месечна преплата по броју – максимално 5 пондера
Обрачун пондера се врши по формули:
Најнижа понуђена цена по једном претплатнику на месечном нивоу
X = ------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 5
Цена понуђача (чија се понуда пондерише) по једном претплатнику
на месечном нивоу

Напомена: Цена се заокружује на две децимале и никако не може бити 0,00.
Највећи износ претплате по једном претплатнику-броју на месечном нивоу
може бити 500,00 динара без ПДВ-а.
Уколико понуђач у својој понуди да већу цену од 500,00 динара без ПДВ-а по
претплатнику, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
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Б) ОН НЕТ саобраћај, односно телефонски саобраћај остварен у оквиру
мобилне мреже понуђача. Обрачунска јединица је 1 минут оствареног
саобраћаја без ПДВ-а – максимално 20 пондера
Обрачун пондера се врши по формули:
Најнижа понуђена цена по 1 минуту саобраћаја
X = ------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 20
Цена понуђача (чија се понуда пондерише) по 1 минуту саобраћаја

Напомена: Цена се заокружује на две децимале и никако не може бити 0,00.

Ц) ОФФ НЕТ саобраћај, односно национални телефонски саобраћај остварен ка
другим мобилним и фиксним мрежама. Обрачунска јединица је 1 минут
оствареног саобраћаја без ПДВ-а – максимално 20 пондера
Обрачун пондера се врши по формули:
Најнижа понуђена цена по 1 минуту саобраћаја
X = ------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20
Цена понуђача (чија се понуда пондерише) по 1 минуту саобраћаја

Напомена: Цена се заокружује на две децимале и никако не може бити 0,00.

Д) СМС порука по претплатничком броју – максимално 10 пондера
Обрачун пондера се врши по формули:
Најнижа понуђена цена по 1 СМС поруци
X = -------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
Цена понуђача (чија се понуда пондерише) по 1 СМС поруци

Напомена: Цена се пише на две децимале и никако не може бити 0,00.
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Е) Буџет за бенефицирану набавку телефона без ПДВ-а – максимално 40
пондера
Обрачун пондера се врши по формули:
Буџет понуђача чија се понуда пондерише
X = ------------------------------------------------------------- x 40
Највиши понуђени буџет

Одобрени буџет ће се умањивати, приликом сваке набавке, за износ динара
сваког набављеног мобилног телефонског апарата, који се налази у актуелној
месечној понуди понуђача. Наручилац има право да, врши набавке мобилних
телефонских апарата све док не истроши одобрени Буџет.
Напомена: Најнижи износ буџета за бенефицирану набавку телефона за
уговорени период може износити 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Уколико понуђач понуди нижу вредност буџета за бенефицирану набавку
телефона од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.

Ф) Цена претплате за услугу повлашћеног позивања мобилне мреже са фиксне
мреже (1 линк са 30 линија) за један месец – максимално 5 пондера.
Обрачун пондера се врши по формули:
Најнижа понуђена цена преплате за један месец
X = ------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 5
Цена претплате за један месец понуђача чија се понуда пондерише

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
доделити уговор у ситуацији када постоје две или више понуда са
једнаким бројем пондера
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за мобилне
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телефоне. У случају истог понуђеног гарантног рока за мобилне телефоне, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће уговор
доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писано
обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које
имају једнак број пондера, исти гарантни рок за мобилне телефоне и исти рок
важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на
извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују
овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: услуга – Услуге мобилне телефоније

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ
А) Цена услуга по једном претплатнику за 1 месец без ПДВ-а:
Б) Цена једног минута оствареног саобраћаја (ОН НЕТ саобраћај) без ПДВа:
Ц) Цена једног минута оствареног саобраћаја (ОФФ НЕТ саобраћај) без
ПДВ-а:
Д) Цена једне СМС поруке без ПДВ-а:
Е) Буџет за бенефицирану набавку телефона без ПДВ-а:
Ф) Цена претплате за услугу повлашћеног позивања мобилне мреже са
фиксне мреже (1 линк са 30 линија) за један месец без ПДВ-а:
Цена једног минута позива са фиксне мреже на мобилну мрежу без ПДВ-а:
Цена претплате за мобилни интернет на СИМ МББ картицама за 1 месец без
ПДВ-а:

Рок важења понуде је ____________ (минимум 30 (тридесет)) дана од дана јавног отварања
понуда). Уписати
Рок извршења услуге:
Рок за извршење услуге износи ________ (максимум 3) дана од дана обостраног потписивања
уговора. Уписати
Достава мобилних апарата мора бити у року од ______ (максимум 48) сати од момента
упућивања писаног захтева Наручиоца, на адресу Наручиоца, Данијелова 33, Београд. Уписати
Рок за поправку неисправног уређаја је _______ (максимално 15) дана од дана доставе
неисправног уређаја у пословницу оператера. Уписати
Кориснички сервис понуђача мора бити доступан непрестано – 24 сата дневно, 365 дана
годишње.
Гарантни рок:
Гарантни рок за мобилне телефоне износи ______ (минимум 24) месеца од дана испоруке.
Уписати
Начин и рок плаћања:
Плаћање се врши у року од максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне фактуре
за претходни месец уз приложени записник о извршеној услузи.

Датум_______________

М.П.

Овлашћено лице понуђача
________________________

Напомене:
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Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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