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IX  ОБРАЗАЦ  ПОНУДE  

 

за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности  бр. 1.2.1 – Услуге 

мобилне телефоније 

 

Број понуде  

Назив понуђача/понуђача носиоца посла  

Адреса седишта  

Особа за контакт  

Одговорна особа (потписник уговора)  

Телефон и телефакс  

Текући рачун и назив банке  

Матични број   

ПИБ   

Електронска адреса (e-mail)  

 

Предмет јавне набавке извршићемо:  

(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција) 

а) самостално; 

б) са подизвођачима:  

Назив подизвођача  

Седиште (адреса и општина)подизвођача  

Матични број и ПИБ подизвођача   

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач 

поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача 

 

 

Назив подизвођача  

Седиште (адреса и општина)подизвођача  

Матични број и ПИБ подизвођача   

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач 

поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача 

 

 

Назив подизвођача  

Седиште (адреса и општина)подизвођача  

Матични број и ПИБ подизвођача   

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач 

поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача 

 

в) заједнички  
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Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа  

Телефон  

Текући рачун и назив банке  

Матични број   

ПИБ   

 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта   

Одговорна особа  

Телефон  

Текући рачун и назив банке  

Матични број   

ПИБ   

   

Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта   
Одговорна особа  
Телефон  
Текући рачун и назив банке  
Матични број   
ПИБ   
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 

 
1. Формирање групе ВПН корисника Јавне предшколске установе ,,Пчелица ''Ниш  од 

1200 претплатничких бројева 

2. Могућност да се, у случају потребе, број корисника повећа односно смањи за 

максимално 10%;  

3. Задржавање постојеће нумерације и бесплатно преношење нумерације на изабраног 

Понуђача;  

4. Плаћање једном месечно по рачуну за месечну потрошњу, са спецификацијом услуга;  

5. Успостава везе према свим оператерима мобилне и фиксне телефоније се не тарифира 

(0,00 динара);  

6. Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера;  

7. Бесплатан детаљан коорпоративни листинг свих позива за сваки кориснички број по 

захтеву Наручиоца;      

8. Бесплатних 50 СМС за свих 1200 претплатничких бројева (по броју), а након 
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искоришћених 50 бесплатних СМС порука, цена поруке не сме бити већа од 2,50 динара 

без ПДВ-а; 

9. 3GB бесплатног интернета месечно у националном саобраћају за све бројеве у 

корисничкој  (ВПН) групи Наручиоца, након чега се интернет испоручује по смањеној 

брзини, бесплатно;  

10. Бесплатан пренос података по претплатничком броју (картици) у количини од 5GB 

пуном брзином преноса, на месечном нивоу, за 15 бројева по спецификацији, odnosno 

бесплатан пренос података по претплатничком броју (картици) у количини од 10GB 

пуном брзином преноса, на месечном нивоу, за 3 броја по спецификацији. 

11. Техничка подршка (Кориснички сервис у циљу пружања бесплатне неопходне помоћи 

појединачним корисницима унутар групе наручиоца, 24 сата дневно, 7 дана у недељи - за 

време трајања уговора); омогућен континуирани бесплатан увид у рачун (стање рачуна);  

12. Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају;  

13. Позиви ка специјалним службама (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...) се не 

тарифирају;  

14. Омогућен саобраћај унутар мреже понуђача, саобраћај изван мреже понуђача према   

осталим мобилним оператерима, саобраћај према фиксној телефонији, СМС поруке  

унутар корисничке групе, мреже понуђача, изван мреже понуђача-према осталим  

оператерима и ка иностранству;  

15. Омогућен роминг који се активира искључиво на писани захтев Наручиоца;  

16. Могућност бесплатних долазних позива у ромингу у Европи за 7 претплатничких 

бројева из ВПН групе 

17. Могућност активације додатног интернет саобраћаја, који се активира искључиво на 

захтев Наручиоца (бирањем неког од понуђених пакета, уз обарање брзине након 

потрошње количине података без додатне наплате);  

18. Могућност бесплатне замене корисничке (СИМ) картице у случају губитка, оштећења 

или неких других разлога.  

19. Тарифирање позива по секунди реалног времена без заокруживања на минуте;  

20. Разговори унутар групе Наручиоца се обављају без накнаде за 0,00 динара, без 

ограничења;   

21. Цена минута саобраћаја у земљи, ван мреже Наручиоца, мора да буде иста без обзира 

на мобилног оператера;  

22. Месечна претплата од 40,00 динара без ПДВ-а по корисничком броју (обухвата 

бесплатних 50 СМС порука); 

23. Понуђене цене морају бити фиксне у динарском износу за време трајања уговора;  

24. Обавезан буџет за бенефицирану набавку телефона у износу од 3.000.000,00 дин. са 



Измењене стране конкурсне документације за јавну набавку услуга бр.1.2.2. – Услуге 

мобилне телефоније 

24 
 

ПДВ-ом. Буџет је могуће користити у току трајања уговорне обавезе. Сви телефонски 

апарати из актуелне понуде оператора за правна лица, морају бити доступни Наручиоцу 

по максималној цени од 1,00 динар по апарату. Уколико Понуђач понуди мањи буџет од 

траженог, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Рок испоруке ових 

телефонских апарата је максимално 20 дана од писмене поруџбине Наручиоца. 

25. Гарантни рок за телефонске уређаје је 24 месеца од дана испоруке. 
 
26. Термин преузимања мобилних уређаја не условљава продужење уговорне обавезе; 

27. Максимални рок за успостављање услуге је 10 дана. 

28. Уколико Наручилац буде имао потребу за неком услугом мобилне телефоније која није 
наведена у спецификацији, може исту затражити од Понуђача, а према важећем званичном 
ценовнику у моменту пружања услуге. 

29. Иницијално на свим бројевима из ВПН групе биће искључени ВАС сервиси сем М-
паркинга. Исти се могу активирати по захтеву наручиоца.  

 
1. Буџет за бенефицирану набавку телефонских уређаја 

 
Буџет представља збир свих телефонских уређаја по пуним ценама на дан подношења 
понуде, које Наручилац набавља по цени од 1,00 динар по уређају, а у складу са 
спецификацијом и карактеристикама телефонских уређаја са пуним ценама за све 
телефонске уређаје која је саставни део понуде Понуђача. 
 

2. Квалитет, количина и опис услуге 
 
Врста, ниво и квалитет услуга мобилне телефоније морају бити у складу са Законом о 
електронским телекомуникацијама, Правилником о општим условима за обављање 
делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења, као и другим 
прописима и подзаконским актима којима се регулише област електронских 
телекомуникација. Понуђач мора пружити предметну услугу у складу са условима који 
произилазе из одговарајуће лиценце за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге 
јавне мобилне телекомуникационе мреже које је издала Републичка агенција за 
електронске комуникације за територију Републике Србије – дозвола предвиђена 
посебним прописом: важећа лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и 
услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са GSM/GSM1800 и UMTS/IMT-
2000 стандардом. 
Набавка се врши за услугу оператера мобилне телефоније за 1200 претплатничких бројева 
у ВПН мрежи. 

 

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  
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ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Ред. 

број 

Цена услуга Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-

ом 

1.  Цена минута саобраћаја у земљи 

(ван ВПН групе), а у мрежи 

понуђача 

  

2.  Цена минута саобраћаја у земљи 

према другим мобилним 

оператерима 

  

3.  Цена минута саобраћаја у земљи ка 

фиксној телефонији 

  

4.  Цена СМС у земљи након 

потрошених бесплатних 50 

  

 УКУПНО   

 

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене: 

 

- у колини 3. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки појединачни 

тражени предмет јавне набавке; 

- у колони 4. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за сваки појединачни 

тражени предмет јавне набавке; 

- цене у понуди заокружити на две децимале 

 

 

 

 

У Нишу,   ____.____.2020 године          Понуђач 

 

 

             _____________________ 

                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 

 
 


