
 

 
 

     Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНA К И К И Н Д А 
Комисија за јавну набавку 
Број: V-404-1/2015-69 
Дана: 13.11.2015. године 
        К и к и н д а 
 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) Комисија за јавну набавку мале вредности услуге мобилне телефоније врши 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

           У делу конкурсне документације, за јавну набавку услуге мобилне телефоније Бр. ЈН 
69/2015,  
У делу, 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ: 

 
На страни 4. 

Техничка спецификација за услуге мобилне телефоније 
 

 Набавка услуге мобилне телефоније за 133 прикључних телефонских бројева са 
могућношћу проширења 

 Понуђач је у обавези да омогући за наручиоца интеграцију фиксних бројева из 
кућне централе у своју групу  

 Понуђач је у обавези да обезбеди количину од минимум 100 MB бесплатног 
протока у пуној брзини по броју 

 Понуђач је у обавези да омогући за наручиоца да задржи постојеће бројеве из 
корисничке групе наручиоца. У случају промене оператера, трошкови преноса 
бројева падају на терет изабраног оператера 

 Пренос бројева мора да се обави транспарентно без застоја у саобраћају  
 Буџет за набавку телефонских апарата за време трајања уговорне обавезе  у 

минималном износу од 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом, рачунајући по званичним 
пуним ценама телефона изабраног понуђача, које ће наручилац платити по 
бенефицираној цени од 1 динар + ПДВ по комаду 

 Бесплатни разговори у оквиру групе наручиоца  
 Сви разговори тарифирају се у секундама, без заокруживања 

 
 Интернет саобраћај се тарифира у килобајтима (kB) 
 Заузеће позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају  
 Успостављање везе је бесплатно за позиве унутар групе наручиоца  
 Бесплатни позиви сервисних служби (полиција, ватрогасци, служба хитне медицинске 

помоћи) 
 Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера 
 Максимална цена СМС поруке у националном саобраћају 2,00 динара без ПДВ-а 

 Све остале услуге које нису наведене у обавезним условима или у обрасцу понуде 
наплаћују се према стандардном ценовнику Понуђача 

 Могућност узимања додатних пакета у случају потребе наручиоца 

 Уговорни период је 24 месеца 



 Понуђач се обавезује да Наручиоцу омогући покривеност сигналом на најмање 80% 
територије Републике Србије. 

Услуге мобилне телефоније понуђач ће пружати у континуитету у периоду од две године од 
дана закључења уговора односно у случају промене оператера од дана преноса бројева на 
новог оператера. 
 
 

                                                                                                                           ПОНУЂАЧ 
 Место и датум:                                         

                                                                       М.П.                             (потпис овлашћеног лица) 

мења се и гласи 
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                                                                                                                           ПОНУЂАЧ 
 Место и датум:                                         

                                                                       М.П.                             (потпис овлашћеног лица) 

 



У делу, 

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
На страни 11. 
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио најнижи износ минималне месечне 
потрошње. 
 
мења се и гласи 
 

Уколико две или више понуда имају једнаки број пондера, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио најнижи износ минималне месечне 
потрошње. 
Број пондера биће узет у разматрање са две децимале. 

 
На страни 12. 
 

 Цена минута разговора према фиксној мрежи Телеком Србија оператера носи 10 
пондера који се додељују на следећи начин: 
 

- најнижа понуђена цена   x 10 
       понуђена цена  
 

- НАПОМЕНА:  Због формуле је најнижа прихватљива цена 0,01 дин  
мења се и гласи 
 

 
 Цена минута разговора према фиксним мрежама у националном саобраћају носи 10 

пондера који се додељују на следећи начин: 
 

- најнижа понуђена цена   x 10 
       понуђена цена  
 

- НАПОМЕНА:  Због формуле је најнижа прихватљива цена 0,01 дин  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
У делу, 
 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

На страни 16. 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – услуге мобилне телефоније 
 

Ред.
бр. 

Опис позиције 
Цена без 

ПДВ-а 
Износ 
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом 

1 Висина месечне претплате    

2 
Цена минута према матичној мрежи 

оператера 
   

3 
Цена минута према другим 

мобилним мрежама у Србији 
   

4 
Цена успоставе позива  ван групе 

наручиоца 
   

5 
Цена минута према фиксној мрежи 

Телеком Србија оператера 
   

6 Цена преноса података по kB    

7 Минимална месечна потрошња    

8 
Цена СМС поруке у националном 

саобраћају 
   

9 
Износ опредељеног буџета 

( не мањи од 1.000.000,00 динара) 
Износ опредељеног буџета је 
__________________________ динара 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 
30 дана од дана отварања понуда) 

Рок важења понуде je _______ дана 

 
 
                 Датум                                                                                                                       Понуђач 

М. П. 
    __________________________                                                                                              _________________________ 
 
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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 
понуде за сваку партију посебно. 



 
Мења се и гласи  
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                 Датум                                                                                                                       Понуђач 

М. П. 
    __________________________                                                                                              _________________________ 
 
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 
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понуде за сваку партију посебно. 
 

                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                     Драгана Ђурашковић с.р. 


