Град Ниш
Градска општина Нишка Бања
ул.Синђелићева бр. 3
Нишка Бања
Број: 2-12/7-2020-04/1
Датум: 20.07.2020.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Предмет набавке: Услуга мобилне телефоније, за потребе Градске општине Нишка
Бања.
Критеријум за оцењивање понуде: најнижа понуђена цена
Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора
Уколико након рангирања, два или више понуђача понуде исту цену предност ће имати
понуда која има краћи рок испоруке добара У случају да две или више понуда имају исти број
поена, исту понуђену цену и исти рок испоруке, предност ће имати понуда која има дужи рок
плаћања. У случају да су две или више понуда идентичне по свим елементима критеријума,
предност ће имати понуда која је прва пристигла код наручиоца.
Време и место подношења понуда: Понуде се достављају у затвореној коверти лично
или путем поште на адресу: Градска општина Нишка Бања, ул. Синђелићева бр. 3, 18205
Нишка Бања, са назнаком: Не отварати - Понуда за набавку , за потребе Градске општине
Нишка Бања.(Понуду можете послати и меилом sinisadirekcija@gmail.com )
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив , адресу, телефон и контакт
особу.
У понуди назначити рок испоруке и начин плаћања .
Крајњи рок достављања понуда: 27.07.2020. године до 09,00 сати на наведеној адреси,
без обзира на начин достављања. Благовременим ће се сматрати понуде које буду физички
пристигле код наручиоца до 09:00 сати последњег дана рока.Отварање понуда обавиће се
последњег дана рока за пријем понуда у просторијама ГО Нишка Бања у 09 сати и 15 минута.
У Нишкој Бањи,
20.07.2020. године

Градска општина Нишка Бања
ул.Синђелићева бр.3
18205 Нишка Бања
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за набавку услуге мобилне телефоније
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду
подноси група понуђача

2

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ПОНУДА
НАЗИВ УСЛУГЕ

Цена понуде у
динарима без ПДВ-а

Цена понуде у динарима
са ПДВ-ом

Цена минута разговора у мрежи оператера
Цена минута разговора ка осталим
мобилним оператерима
Цена минута ка интегрисаним фиксним
линијама
Цена минута разговора ка
фикснимбројевима
Цена СМС-а у домаћем саобраћају
Месечна претплата по броју
УКУПНО

Образац Понуде понуђач мора да попуни, овери и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
понуде наведени

Датум
___________

МП

Понуђач
___________________________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 118.- ЗАКОНА
У складу са чланом118. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку
набавке добара – канцеларијског материјала, за потребе Градске општине Нишка Бања испуњава све
услове из чл. 118 Закона, за предметну набавку, и то:
1.Не постоје основи за искључење;
2.Испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта (понуђача)
3.Испуњава критеријуме или правила одређена за смањење
броја способних кандидата у складу са чланом 64. Овог закона, ако је применљиво.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група привредних субјеката (понуђача), у понуди, односно
пријави се доставља засебна Изјава сваког члана групе која садржи податке овог члана за релевантне
капацитете.
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Напомена:
-

Понуђачи који у понуди дају одговарајуће производе дужни су да наведу назив
робне марке и да на евентуални накнадни захтев наручиоца доставе узорке ради
провере квалитета понуђених добара. У случају да понуђачи не доставе тражене
узорке за еквиваленте на увид, њихове понуде се неће узети у разматрање.Комисија
ће приликом увида у донете уторке за еквиваленте оценити да ли одговарају
траженом квалитету.

-

Количине су дате оквирно и Наручилац задржава право да у складу са потребама
набави мању или већу количину до износа процењене вредности набавке и
средстава предвиђених у буџету за наведену намену.
Понуђач са којим ће бити закључен уговор у обавези је да предмет набавке
транспортује и испоручи до наручиоца у Нишкој Бањи, ул. Синђелићева бр.3, тако
да понуђена цена обухвата и све зависне трошкове набавке ( трошкове транспорта
...).
1. ИСПОРУКА ДОБАРА
 Испорука добара сукцесивна у року од _______ дана од дана
пријема наруџбенице . Место испоруке : на адресу Градске општине Нишка Бања, ул.
Синђелићева бр. 3.
2. ПЛАЋАЊЕ
 начин плаћања : по испоруци робе (услуге) и пријему фактуре у
року од ____________ дана, а најкасније у року од _____ дана од дана пријема
фактуре.
 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Рок плаћања биће опредељен понудом понуђача.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Наручилац не дозвољава могућност авансног плаћања
3. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ
a. Прихватање рекламација у року од _____________дана
b. Отклањање недостатака у периоду од____________дана
К ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
c. Рок важења понуде је _________ дана. ( не може бити краћи од 30
дана од дана отварања понуда)

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.
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

_______________________________
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.
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: УСЛУГА КОМУНИКАЦИЈЕ (УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ)
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
-Величина пакета подразумева 40 (оквирно +/-) претплатничких бројева.
-Задржавање постојеће нумерације и бесплатно преношење нумерације на изабраног Понуђача.
-Плаћање једном месечно по рачуну за месечну потрошњу,са спецификацијом услуга.
-Претплата по броју максимално 30 динара без ПДВ-а.
-Бесплатни разговори унутар групе.
-На свим бројевима 100 Mb интернета са смањењем брзине, урачунат у цену месечне претплате.
-Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не наплаћују.
-Разговори у оквиру мобилне пословне мреже се не наплаћују.
-Успостава везе се не наплаћује.
-Цене не могу бити веће од цена из званичног ценовника понуђача – мобилног оператера.
-Секундарно тарифирање позива ( на 1s, односно 1+1 s).
-Активирање роминга на захтев Наручиоца без уплате аванса, цена роминг услуга према важећем
ценовнику понуђача – мобилног оператера.
-Бесплатан детаљан корпортативни листинг за сваку линију.
-Бесплатан позив сервисних бројева изабраног понуђача – мобилног оператера.
-Обавезна минимална потрошња износи 15.000,00 динара.
-Уговор се закључује на временски период од 24 месеца.
-У случају промене оператера, трошкове преноса бројева сноси новоизабрани понуђач – мобилни
оператер.
-Могућност повезивања мобилне централе оператера са централом фиксне телефоније наручиоца
подземним жичаним или оптичким путем линком од 2Mb/s ради остваривања повољнијих цена за
разговоре са фиксних бројева према мобилним мрежама. Понуђач је у обавези да достави и
детаљно техничко решење урађено на следећи начин:
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-У случају постојећег оптичког или бакарног привода, податке о капацитету постојећег привода као
и поставни план или трасу кабла.
-У случају закупа бакарног или оптичког привода, уговор о закупу капацитета од провајдера који
има изграђен привод. Поред уговора о закупу, потребно је доставити и податке о капацитету
постојећег привода као и техничку документацију пшо којој је привод изграђен.
-У случају изградње оптичког или бакарног привода, неопходно је доставити комплетан пројекат и
техничко решење са детаљно уцртаним трасама привода који тзреба да се изгради.У техничком
решењу је неопходно приказати привод од тачке повезивања у згради Општинске управе Нишка
Бања, Синђелићева бр.3 Нишка Бања, до мобилне централе оператера или најближе тачке система
преноса која је по оптици или бакру повезана са мобилном централом оператера.
-Обавезни буџет за набавку нових апарата по избору Наручиоца, по цени од 1,00 динара по
апарату, 850.000,00 динара са ПДВ-ом, који се може искористити било када у току трајања уговора.
-Цене услуга морају бити исказане са две децимале где је најмања цена 0,01 динар.

Цена у понуди мора бити урачуната са свим трошковима.
-Понуде доставити најкасније до 27.07.2020. до 9h на меил sinisadirekcija@gmail.com I poštom .
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