
ЈКП „Тржница“ Ниш
Ул.Ђуке Динић бр.4

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
–Услуге мобилне телефоније бр.01/16

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама(„Сл. Гласник РС
бр.124/2012,14/15 и 68/15) врше се следеће измене у конкурсној документацији за јавну
набавку мале вредности 01/16 –Услуге мобилне телефоније:

1.На страни 5 од 29 у поглављу III Техничке карактеристике тачка 8 мења се и гласи:
“ Вредност набавке је 300.000,00 динара на годишњем нивоу без пдв-а“

2.На страни 8 од 29 у поглављу V тачка 2. Продужава се рок за подношење понуда

3.На страни 12 од 29 у поглављу V тачка 9 подтачка 9.4 мења се и гласи:
“ Понуђач гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора односно
24 месеца, а исти гарантни рок важи и за испоручене телефонске уређаје, што
потврђује потписивањем обрасца понуде“.

4.На страни 15 од 29 у поглављу V тачка17 под 1 и под 2 исправља се техничка грешка :
1. Цена разговора у националном саобраћају ван пословне групе наручиоца према
мрежи изабраног оператера – максималан број пондера = 25
- понуђач који понуди   нај нижу цену добија- 25 пондера
-поуђач који другопласирану цену добија- 15 пондера
-поуђач који трећепласирану цену добија- 10 пондера
2. Цена разговора у националном саобраћају према мрежама других оператера,
укључујући фиксну телефонију – максималан број пондера = 15
- понуђач који понуди   нај нижу цену добија- 15 пондера
-поуђач који другопласирану цену добија- 10 пондера
-поуђач који трећепласирану цену добија- 5 пондера

5.На страни 21 од 29 у поглављу VI исправља се техничка грешка и сад гласи:
“ Бесплатни телефонски уређаји односно минимални буџет понуђача (средства
која понуђач одобрава за обезбеђивање телефонских уређаја) из свог асортимана,
не може бити мањи од 700.000,00 динара са пдв-ом.“

6.На страни 22 од 29 у поглављу VI исправља се техничка грешка и сад гласи:
“ Понуђач гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора односно
24 месеца, а исти гарантни рок важи и за испоручене телефонске уређаје“

7.На страни25 од 29 у поглављу VII модел уговора  брише се став 4 у члану 6. Који сада
гласи:
“ Пружалац се обавезује да услугу која је предмет набавке пружа у складу са
позитивно правним прописима и важећим стандардима.



Пружалац гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора.
За обавезе из овог уговора Пружалац сноси сву материјалну и другу одговорност
ако корисник претрпи штету“.

8.На страни26 од 29 у поглављу VII модел уговора исправља се техничка грешка у
члану 9 став 1. који гласи:“
„Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника
уговорних страна и закључује се на период од 24 месеца.

У прилогу се налазе измењенње стране конкурсне документације и то: 5/29; 8/29; 12/29:
15/29; 21/29;22/29;25/29 и 26/29.

Понуђач је дужан да понуду припреми у складу са датим изменама које
представљају саставни део конкурсне документације и  исте приложи у понуди
као саставни део конкурсне документације

С поштовањем

Комисија за јавну набавку



III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

Предметна јавна набавка се односи на пружање Услуга мобилне телефоније  у
пакету за 340 претплатничких бројева.

Услуга мора обухватати следеће:

1- Формирање корисничке групе корисника ЈКП“Тржница“ Ниш
2- Позиви специјалним службама су бесплатни (полиција, хитна помоћ,

ватрогасци...).
3- Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају.
4- Саобраћај (позиви) у корисничкој мрежи Корисника, тарифира се са 0,00

динара/мин без ограничења.
5- Корисник задржава постојеће бројеве а преношење бројева из мреже другог

оператера се не наплаћује.
6- Бесплатних 30 СМС порука по свакој мобилној претплатничкој линији.
7- Обавезна месечна претплата по броју не већа од 30 динара без пдв-а
8- Вредност набавке је 300.000,00 динара на годишњем нивоу без пдв-а.
9- Кориснички сервис изабраног понуђача мора бити доступан 24 сата, 365 дана у

години.
10-Бесплатни телефонски уређаји односно минимални буџет понуђача (средства

која понуђач одобрава за обезбеђивање телефонских уређаја) из свог
асортимана, не може бити мањи од 700.000,00 динара са пдв-ом.

11-Понуђач уз понуду обавезно доставља спецификацију мобилних телефонских
уређаја које предаје Наручиоцу у уговореном периоду, са ценама на дан
подношења понуде (по истеку уговора уређаји остају у власништву
Корисника). телефона.

12-Гарантни рок за телефонске уређаје је идентичан трајању уговора.
13-Максимални рок за успостављање услуге је 15 дана.
14-Минимална месечна потрошња обухвата: позиве (домаћи и међународни

саобраћај и роминг), СМС, ММС, ГПРС и претплате..
15-Период уговарања је 24 месеца.
16-Евентуални додатни трошкови успостављања предметне услуге падају на терет

понуђача.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима
ЈКП“Тржница“ Ниш у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи
поступак јавне набавке.

Техничке карактеристике (врста и детаљан опис предметних услуга) наведене су
у  делу III конкурсне документације (Спецификација).

Понуде у целини морају бити припремљене у складу са конкурсном
документацијом која се састоји од 29 страна, и морају да испуњавају услове за учешће у
поступку јавне набавке.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач ће поред документа на
страном језику доставити и превод тог документа на српски језик, а који је оверен од
стране овлашћеног судског тумача за тај језик.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

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 искључиво на адресу поштом: ЈКП“Тржница“ Ниш ул. Ђуке Динић
бр4 Ниш - Комисија за јавне набавке, 18000 Ниш., са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку бр. 01/16 – Услуге мобилне телефоније - НЕ ОТВАРАТИ” или лично на истој
адреси предати у канцеларији бр.6.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
до 11.04.2016.године до 12 часова.

Отварање понуда ће се обавити дана 11.04.2016.године у 12.30 минута у просторијама
зграде ЈКП“Тржница“ Ниш

Представници понуђача који хоће да присуствују јавном отварању понуда морају
Комисији поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке је 10 дана од дана отварања понуда.

Понуде се не могу достављати у електронском облику.

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
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

-Рок плаћања је 15 дана по пријему рачуна и то за услуге остварене у претходном
месецу. Плаћање се врши уплатом на рачун пружаоца.

У овој набавци није дозвољено авансно плаћање.

Са овим захтевом понуђач се саглашава потписивањем образца понуде.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда (понуђач
обавезно наводи овај рок у образцу понуде јер се у супротном понуда неће разматрати).

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 не може мењати
понуду.

9.3. Квалитет

Понуђач је дужан да услугу која је предмет набавке пружа у складу са позитивно
правним прописима и важећим стандардима.

9.4. Гаранција

Понуђач гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора односно 24
месеца, а исти гарантни рок важи и за испоручене телефонске уређаје, што потврђује
потписивањем обрасца понуде.

9.5. Усаглашеност понуде са техничком спецификацијом

Понуђене услуге морају у свему бити усаглашене са спецификацијом и у погледу
квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве прописане
конкурсном документацијом, што понуђач потврђује потписивањем

9.6. Рок успостављање услуге

Рок успостављања услуге (испорука телефонских апарата са картицама, пуштање
услуге у функцију, пренос бројева у мрежу другог оператера) не може бити дужи од 15
дана. Понуде са роком успостављања услуге дужим од 15 дана биће одбачене као
неприхватљиве.

9.7. Телефонски уређаји (минимални буџет)

Бесплатни телефонски уређаји односно минимални буџет понуђача (средства која
понуђач одобрава за обезбеђивање телефонских уређаја) из свог асортимана, не може
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ; ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе по чл.79

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач  није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 3 године.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „НАЈПОВОЉНИЈА
ПОНУДА“,  а  на  основу  следећиx елемената критеријума.

1. Цена разговора у националном саобраћају ван пословне групе наручиоца према
мрежи изабраног оператера – максималан број пондера = 25

- понуђач који понуди   најнижу цену добија- 25 пондера

-поуђач који другопласирану цену добија- 15 пондера

-поуђач који трећепласирану цену добија- 10 пондера

2. Цена разговора у националном саобраћају према мрежама других оператера,
укључујући фиксну телефонију – максималан број пондера = 15

- понуђач који понуди   нај нижу цену добија- 15 пондера

-поуђач који другопласирану цену добија- 10 пондера

-поуђач који трећепласирану цену добија- 5 пондера

3.Цена успостава везе- максималан број пондера = 15

- понуђач који понуди пакет без успоставе везе добија-15 пондера

-поуђач који не понуди пакет без успоставе везе добија-0 пондера
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Услуге мобилне телефоније , ЈН број 01/16

Редни Опис (врста) услуге Јединица Цена услуге по Цена услуге по

број мере јединици мере јединици мере са

Без-ПДВ-а Са ПДВ-ом

I II III IV V = III+IV

1.

Цена разговора у
националном саобраћају ван
пословне групе наручиоца
према мрежи изабраног
оператера дин/мин

2.

Цена разговора у
националном саобраћају
према мрежама других
оператера укључујући
фиксну телефонију дин/мин

3.

Цена СМС поруке након
потрошених бесплатних
СМС порука (према домаћим
оператерима) дин/порука дин/порука

4.
Цена успостава везе
дин/секунд дин/секунд

5.

Секундно трифирање без
заокруживања (заокружити
да или не) ДА                                  НЕ

6.

Буџет за бесплатне
телефонске уређаје из
асортимана понуђача

-Рок за успостављање услуге је 15 дана (од потписивања уговора, што подразумева да
ће у том року услуга у целости бити функционална и да ће сви одабрани телефонски
уређаји бути испоручени.

- Бесплатни телефонски уређаји односно минимални буџет понуђача (средства која
понуђач одобрава за обезбеђивање телефонских уређаја) из свог асортимана, не може
бити мањи од 700.000,00 динара са пдв-ом.

Месечна претплата по броју је не већа од 30 динара  без пдв-а.

Рок важења понуде (не краће од 30 дана од дана јавног отварања понуда)______ дана.
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Рок плаћања је 15 дана по пријему рачуна и то за услуге остварене у претходном
месецу. Плаћање се врши уплатом на рачун пружаоца.

Понуђене услуге су у свему усаглашене са спецификацијом и у погледу квалитета
задовољавају важеће стандарде и испуњавају услове и захтеве  прописане конкурсном
документацијом.

Понуђач ће услугу која је предмет набавке пружати у складу са позитивно правним
прописима и важећим стандардима.

Понуђач гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора односно 24
месеца, а исти гарантни рок важи и за испоручене телефонске уређаје.

Датум Потпис овлашћеног лица понуђача

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 овера вају 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.
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-Пружалац се обавезује да Кориснику омогући сталну доступност, односно
покривеност сигнала на целој територији Републике Србије.

-Пружалац се обавезује да ће на позив Корисника одмах, или у најкраћем могућем року
отклонити уочене недостатке у извршеној услузи.

-Пружалац се обавезује да обезбеди одржавање мобилних уређаја у гарантном року
који износи 24 месеца.

Члан 4.

Пружалац доставља кориснику месечни обрачун трошкова за сваки кориснички број са
приказаним бројем оствареног разговора.

За време трајања уговора цена се не може повећавати. ПДВ пада на терет Корисника.

Члан 5.

-Рок плаћања је 15 дана по пријему рачуна и то за услуге остварене у претходном
месецу.

Плаћање се врши уплатом на рачун пружаоца. Није дозвољено авансно плаћање.

Рок за успостављање услуге је 15 дана од потписивања уговора, што подразумева да ће
у том року услуга у целости бити функционална и да ће сви одарбани телефонски
уређаји бити испоручени.

Пружалац је дужан да успостави предметну услугу у понуђеном року.

Члан 6.

Пружалац се обавезује да услугу која је предмет набавке пружа у складу са позитивно
правним прописима и важећим стандардима.

Пружалац гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора.

За обавезе из овог уговора Пружалац сноси сву материјалну и другу одговорност ако
корисник претрпи штету.

Члан 7.

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршене услуге, Пружалац је
дужан да од момента усмене или писмене пријаве рекламације, отклони евентуалне
недостатке.

Члан 8.

Пружалац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012,14/2015,68/2015), без одлагања писмено обавести
Корисника о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне
набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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Члан 9.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника уговорних
страна и закључује се на период од 24 месеца.

На све што није регулисано одредбама овог уговора примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 2 (два) истоветна примерка, по 1 (један) примерак за сваку
уговорну страну.

За Пружаоца: За Корисника:

____________________ М.П.

____________________                                                          _______________________

НАПОМЕНА:

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача
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