19210 Бор, Зелени Булевар Б.Б, тел: 030/434-730
Текући рачун - управа за трезор 840-932668-89
Матични број: 17782126
Регистарски број: 6113625248
Шифра делатности: 9311
ПИБ: 106370178

Предмет: Позив за достављање понуде је набавка услуге комуникације-услуге мобилне
телефоније
Позивамо Вас да за набавку УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ДОСТАВИТЕ ПОНУДУ:

Рок за достављање понуде:
Начин достављања понуде:
Обавезни елементи понуде:
Критеријум за избор најповољније понуде:
Особа за контакт:

31.01.2018.године до 12 часова
-mail: nabavka.uscbor@gmail.com
лично: улица Зелени булевар бб 19210 Бор
Према обрасцу понуде у прилогу позива
Најнижа понуђена цена
Мирјана Денисов, 060/3831000

Критеријум за избор најповољније понуде:
Најнижа понуђена цена
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понуди већи буџет (средства које Понуђач одобрава за обезбеђење уређаја) из свог асортимана
по бенифицираним ценама . У случају истог понуђеног буџета, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи рок за плаћање рачуна.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели
уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено
обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће
бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти буџет и исти рок за плаћање
рачуна . Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде се доставља на горе наведен mail или лично на адресу
Установе Спортски центар „Бор“ у Бору.

НАРУЧИЛАЦ
Установа Спортски центар „Бор“
в.д. директора
__________________________
Бојана Длбокић Дубочанин
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА УСЛУГЕ - Услуге мобилне телефоније
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Улица и број:
Матични број:
ПИБ
Текући рачун и број банке
Електронска пошта:
Телефон /факс, email
Овлашћено лице (потписник
уговора)
Особа за контакт:

Ред.
број

Назив производа
(јединица мере)

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ
ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

1

3.

Цена минута разговора у мрежи
понуђача
Цена минута разговора ван мреже
оператера у националној мрежи
Цена смс поруке

4.

Цена GPRS саобраћаја за 1 kb

1

5.

Цена месечне претплате по броју
(не већа од од 30,00 динара)
Цена успостављања позива ван
затворене групе

1

1.
2.

6.

1
1

1

Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна це
Износ ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:

Могућност остваривања узајамних бесплатних разговора (уписати
број правних лица):
Гарантни рок за испоручене уређаје (најмање 12 мес.)
Рок плаћања рачуна (мин. 30 дана)
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ОБАВЕЗУЈУЋИ УСЛОВИ
1) Оријентационо 50 бројева са могућношћу смањења или повећања претплатнилчких бројева без ограничења;
2) Дужина трајања уговора: 24 месеци;
3) Минимална месечна потрошња 25.000,00 динара без ПДВ-а;
4) Разговори се тарифирају у секундама (1/1) без заокружења на минуте;
5) Бесплатни разговори у оквиру групе;
6) Задржавање постојеће нумерације:
7) Заузеће позива и позиви на које није oдговорено се не тарифирају;
8) Бесплатни позиви и беспслатна успостава везе према корисничком сервису Добављача-мобилног оператера;
9) Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...);
10) Буџет понуђача (средства које Понуђач одобрава за обезбеђивање уређаја) из свог асортимана по
бенифицираним ценама у минималном износу од 400.000,00 динара без ПДВ-а;
11) Понуђач уз понуду обавезно доставља ценовник расположивих уређаја које предаје Наручиоцу на дан
подношења понуде;
12) По истеку уговора уређаји остају у власништу корисника;
13) Понуђач гарантује за пружене услуге до истека важности уговора односно 24 месеци, а гарантни рок за
испоручене телефонске уређаје је минимум 12 месеци;
14) Пружалац се обавезује да предметне услуге обавља савесно у сксладу са највишим важећим стандардима о
квалиету;
15) Пружилац се обавезује да ће на позив Корисника одмах или у најкраћем року отклонити уочене недостатке у
извршеној услузи;
16) Цена услуга које су предмет уговора је фиксна и не може се мењати током трајања уговора;
17) понуда чини саставни део уговора;
18) Пружалац је дужан да без одлагања писмено обавести Корисника услуга о било којој промени у вези услова из
предметне набавке која наступи током важења уговора и да је документује на прописан начин;
19) Наручилац задржава право да на одређеним картицама ограничи одређене услуге (VAS, GPRS, ROMING...)
20) Уговор о предметној набавци који ће садржати све елементе понуде према захтевним условима припремиће
наручилац и доставити изабраном понуђачу на потписивање.
Датум, __________________

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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