КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број ЈН: 95/3
Датум: 04.03.2019.
Поштовани,
Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, као наручилац у отвореном
поступку јавне набавке услуга – Услуга ангажовања радне снаге за потребе предузећа
ЈП ‘‘Градско стамбено’’, редни број јавне набавке 85/27, 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. 1
1.1.1 На страни 24/39 конкурсне документације врши се измена Обрасца бр. 5 тако да
сада гласи:

(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.
ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________ (назив понуђача – уписује понуђач), у отвореном
поступаку за јавну набавку услуге – Услуге мобилне телефоније, ЈН број 95/3:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
Измена бр. 1, ЈН 95/3

Страна 1 од 9

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
Место:_____________

Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

1.1.2 На страни 13/39 конкурсне документације 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 20 пондера
Обрачун пондера се врши по формули:
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Најнижа понуђена цена по једном претплатнику на месечном нивоу
X = -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- x 20
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:
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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 20 пондера
Обрачун пондера се врши по формули:
Најнижа понуђена цена по 1 СМС поруци
X = -------------------------------------------------------------------------------------------- x број пондера
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 20 пондера
Обрачун пондера се врши по формули:
Буџет понуђача чија се понуда пондерише
X = ------------------------------------------------------------- x број пондера
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.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац закључити
оквирни споразум у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким
бројем пондера
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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 оквирни споразум
закључити са понуђачем 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 оквирни споразум. Понуђачима
који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем
жреба.

Комисија за јавну набавку бр. 95/3

Напомена:
У прилогу се налазе измењене стране које чине саставни део конкурсне
документације.
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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.
ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________ (назив понуђача – уписује понуђач), у
отвореном поступаку за јавну набавку услуге – Услуге мобилне телефоније, ЈН
број 95/3:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када
има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН);
Место:_____________

Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне
услове испуњавају заједно.
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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 20 пондера
Обрачун пондера се врши по формули:
Најнижа понуђена цена по једном претплатнику на месечном нивоу
X = ------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20
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 20 пондера
Обрачун пондера се врши по формули:
Најнижа понуђена цена по 1 СМС поруци
X = -------------------------------------------------------------------------------------------- x број пондера
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 20
пондера
Обрачун пондера се врши по формули:
Буџет понуђача чија се понуда пондерише
X = ------------------------------------------------------------- x број пондера
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.
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.
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