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Панчево, 16.07.2018. године 
 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник  РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
Комисија за јавну набавку  бр.ЈНМВ55/18 Услуге мобилне телефоније и gprs, сачињава 

ИЗМЕНУ ИЗМЕЊЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈНМВ 55/18  
 
Измена конкурсне документације врши на следићим деловима конкурсне документације: 
 
Страна 4 и  у тачки 9. наводе се и остали резервни критеријуми за доделу уговора 
 
Стране 18 МОДЕЛ УГОВОРА за Партију 1, у Члану 2,  брише се реченица: „с тим да минимална 
месечна потрошња Корисника услуга износи __________________ динара без ПДВ-а месечно 
(месечни рачун/фактура)“ 
 
Страна 38 V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ мања се време доставе и 
отварања понуда 
 
Образложење: 
Након сугестија  коју је Наручилац добио од заинтересованих лица, Комисија за предметну  јавну 
набавку је донела одлуку да измени конкурсну документацију  
 
 
Такође, продужавамо рок за отварање понуда за 24.07.2018. у 10.10 часова 
 
 
У прилогу достављамо Вам и измењене стране Конкурсне  документације 
 
 
               Комисија 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И GPRS  

 
обликована у две партије: 

 

 Партија 1 – Услуге мобилне телефоније 

 Партија 2 – Услуге корпоративног приступа - GPRS 
 

 
ЈНМВ 55/18 

 
Рок за објављивање позива за подношење понуда 

и конкурсне документације на Порталу јавних 
набавки 

02.07.2018. год. 

Рок за подношење понуде 24.07.2018. год. до 10:00 часова 

Отварање понуда 
24.07.2018. год. у 10:15 часова  

ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО 
Kанцеларија бр. 202 

Конкурсну документацију је сачинила Комисија у 
саставу: 

Фара Александар, руководилац службе набавке, 
члан, 

 
Жељко Јелкић, стручно лице, члан и 

 
Драгица Радуловић, правник, члан 

 

 
 
 
 
 
 

јул 2018. године 
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II  ТЕХНИЧКИ ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 
 

 Општи услови за услугу мобилне телефоније  

   

р.б. Опис 

1 
Број корисника SIM картица је 322 и може се увећавати или умањивати под истим условима као и 
за све картице. 

2 Бројеви  SIM картица корисника морају остати исти, са истом скраћеном нумерацијом. 

3 

Максимална месечна потрошња ( сав саобраћај у земљи И иностранству ) укључује следеће услуге:   
 
 - разговори ка бројевима у мрежи изабраног оператера                                                                 
 - разговори ка бројевима у мрежи других домаћих оператера                                        
 - разговори ка бројевима у домаћој фиксној телефонији                                    
 - SMS поруке у домаћем саобраћају                                               
 - пренос података (GPRS) у домаћем саобраћају 
 - интернационални разговори 
 - интернационалне поруке 
 - комплетан роминг 

4 

 Омогућавање додатних услуга које се наплаћују према важећем ценовнику на захтев Наручиоца:      
                                                                                                                                            
 - могућност активирања додатних интернет пакета за пренос података ( по броју корисника )                                                                    
 - VAS ( Value Added Service ) сервис и накнаде за рачун других лица  
 - могућност активирања тарифних пакета 

5 

Омогућавање умрежавања бројева свих корисника ( Наручиоца ), односно умрежавање са 
свим бројевима мобилне телефоније у Јавним и Јавно комуналним предузећима града 
Панчева и Градском управом града Панчева за 0 дин/мин, који користе услуге изабраног 
оператера. 

6 

Неопходни услови и услуге:       
                                                                       
1. бесплатни разговори у пословној мрежи ( групи ) Наручиоца                             
2. бесплатна успостава везе                                                                            
3. заузеће позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају                    
4.обрачунски интервал за позиве је 1 ( 1/1 ) секунд                                        
5. активирање и деактивирање роминга на захтев Наручиоца без уплате Аванса                         
6. цене роминг услуга према важећем ценовнику оператера за пословне кориснике                                                                                                       
7. цена SMS i MMS поруке ка међународним дестинацијама према важећем ценовнику оператера 
за       пословне кориснике                                                     
8. бесплатан детаљни корпоративни листинг свих позива за сваку линију                    
9. бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера 
10. могућност слања групних SMS порука путем интернет портала оператера                                   
11. могућност ограничавања услуга према захтеву наручиоца и дефинисање профила:   
    - забрана услуге позива ван пословне мреже ( групе ), 
    - забрана услуге преноса података,  
    - забрана услуге роминга,  
    - забрана услуге VAS, SMS-a, MMS-a   
    - забрана свог одлазног саобраћаја и преноса података након утрошеног         
      месечног лимита (дин) изузев позива у пословној мрежи корисника                                                                                                    

7 
Трошкови замене SIM картица у случају промене оператера на трошак новог даваоца услуга - 
оператера. 

8 Износ максималне месечне потрошње за мобилну телефонију  ( сав саобраћај у земљи и 
иностранству ) не може бити већи од 100.000,00 динара без ПДВ-а 

9 

У случају истог броја пондера биће изабран понуђач са већим бројем пондера за буџет за набавку 
мобилних апарата. 
Уколико и даље две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је добио већи број пондера код услова Цена минута разговора у 
националној мрежи.  
Уколико и даље две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана она 
која има већи број пондера најнижу укупну цену  
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(ОБРАЗАЦ 7) 

 

                                                                             
 
Број: 6/  
Панчево,           .2018. година     
 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  

 
Закључен између: 
Наручиоца  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ 26000 ПАНЧЕВО,  улица Цара Душана број  7, ПИБ: 101050607,  
матични број: 08488754; број рачуна: 160-10373-94; назив банке: Banca Intesa, телефон: 013/315-400; 
телефакс: 013/351-270 кога  заступа в.д. директора  Зденка Јокић  (у даљем тексту: Корисник 
услуга) 
и 
_________________________ адреса________________________, ПИБ:________________матични 
број: _________________ број рачуна:__________________________________назив  
банке:__________________, 
телефон:___________________телефакс:__________________ E-
mail:________________________________ 
кога заступа______________________________________________(у даљем тексту: Даваоц  услуга), 
 
Основ уговора: ЈНМВ 55/18 – Услуге мобилне телефоније и gprs, Партија 1 – Услуге мобилне 
телефоније 
Понуда изабраног понуђача бр. ____________ од______________________ 
 

Број и датум одлуке о додели уговора:____________од_________________ 
 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора је набавка услуга мобилне телефоније (у даљем тексту: услуге), у складу са 
потребама Корисника услуга, у свему према усвојеној Понуди Даваоца услуга која је саставни део 
Уговора.  
 

 
УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ 

Члан 2. 
Уговорена вредност услуга мобилне телефоније износи до 2.000.000,00 динара годишње,  док се 
уговор потписује на период од две године 
У наведену укупну уговорену вредност није урачунат износ пореза на додату вредност.  
Корисник услуга се обавезује да ће услуге из члана 1. овог Уговора, плаћати Даваоцу услуга по  
међусобно уговореним јединичним ценама из прихваћене понуде Даваоца услуга, која је саставни 
део овог Уговора 
Цене услуга из усвојене понуде Даваоца услуга и става 2. овог члана су фиксне и не могу се мењати 
током трајања уговора.  
  

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
Давалац услуга се обавезује да достави за сваку СИМ картицу рачун Кориснику услуга до 15-ог у 
текућем месецу за претходни месец, као основ за плаћање и да у истом наведе јединичне цене 
услуга и врсту извршених услуга.  
Корисник услуга је дужан да по пријему оригиналног рачуна изврши плаћање рачуна до последњег 
дана у текућем месецу за претходни месец. Уколико Давалац услуга не достави рачуне у 
предвиђеном року обавеза Корисника услуге у вези плаћања се пребацује на наредни месец.  
Корисник услуга ће извршити плаћање на банкарски рачун Даваоца услуга, по писаним 
инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.  
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈКП Грејање Панчево, Цара Душана 7, 26000 Панчево са назнаком: 
 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 
ЈНМВ 55/18 – УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И GPRS – Партија 1 или Партија 2  

(заокружити број партије)  
„НЕ ОТВАРАТИ“ 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.07.2018. године 
до 10 часова.  
Отварање понуда ће се обавити дана 24.07.2018. године у  10:15 часова, у Панчеву, Цара 
Душана 7, у канцеларији 202 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди 
о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, 
са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. 
и 76. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 
75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора (Образац 7); 
   
 
1. ПАРТИЈЕ 
Набавка је обликована у две партије и то: 

 Партија 1 – Услуге мобилне телефоније 

 Партија 2 – Услуге корпоративног приступа - GPRS 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 
који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП Грејање Панчево, Цара Душана 
7, 26000 Панчево,  са назнаком: 
 


