КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број ЈН: 95/3
Датум: 22.03.2019.
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. 5
1.1 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 ПДВ-а:
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:
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Цена претплате за мобилни интернет на СИМ МББ картицама за 1 месец без ПДВа:

Рок важења понуде је ____________ (минимум 30, а максимум 240) 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 дана од дана пријема исправне фактуре за претходни месец уз
приложени записник о извршеној услузи.

Датум_______________

М.П.

Овлашћено лице понуђача
________________________

Напомене:
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.

1.2 На страни 34/39 конкурсне документације, врши се измена тако да сада гласи:
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30, а дужи од 240 дана од дана јавног
отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
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Комисија за јавну набавку бр. 95/3
Напомена:
У прилогу се налазе измењене стране које чине саставни део конкурсне
документације.
Рок за достављање понуда је 01.04.2019. године закључно са 10.00 часова.
Датум отварања понуда је 01.04.2019. године у 12.00 часова.
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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, а максимум 240) 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 дана од дана пријема исправне фактуре за претходни
месец уз приложени записник о извршеној услузи.

Датум_______________

М.П.

Овлашћено лице понуђача
________________________
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Напомене:
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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Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30, а дужи од 240 дана од дана
јавног отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
9.3. Захтеви у погледу 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.
9.4. Други захтеви - .
/
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Финансијска обезбеђења морају трајати најмање онолико колико је предвиђено
у конкурсној документацији.
Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре
истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која
је обезбеђена.
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