
Наручилац:  Установа Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“у Бору 

Адреса: Зелени булевар бб 
Место: 19210 Бор 
Број: Н-533/2022 
Датум: 26.08.2022. године 

 
Предмет: Позив за подношење понуде 
 
Поштовани, 
 
Позивамо Вас да у поступку набавке на коју се Закон не примењује на основу члана 27. став1. тачка 1) ЗЈН, 
набавка Услуга – број: 27. у Плану набавки на које се Закон не примењује, Услуге мобилног телефона, 
доставите понуду: 
 

Предмет набавке: Услуге мобилног телефона 

Рок за достављање 
понуде: 

02.09.2022. године у 1200 часова 

Отварање понуда: 02.09.2022. године у 1230 часова у просторији Службе набавке 

Начин достављања 

понуде: 

1.попуњен потписан и скениран образац понуде на e-mail:  
nabavka.uscbor@gmail.com или 
2.попуњен и потписан образац понуде лично или поштом на адресу Установа 
Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“у Бору, ул. Зелени булевар 
бб, 19210 Бор с назнаком поступка за које се понуда доставља 

Обавезни елементи 
понуде: 

Попуњен и оверен образац понуде  

Критеријум за избор 

најповољније понуде: 

1.Економски најповољнија понуда по основу 

критеријума – цена 

2.У случају једнаких понуђених цена предност за избор имаће понуђач који 

понуди већи број за могућност остваривања бесплатних разговора према 
правним лицима на територији Града Бора. 

 

Особа за контакт и 

давање додатних 

појашњења:  

Теодора Гушевац Вулета, 030/434-730, 060/3831000, 

Додатна појашњења се траже и дају електронском поштом на  e-mail: 

nabavka.uscbor@gmail.com 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Услуге мобилног телефона 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  

СЕДИШТЕ:  

УЛИЦА И БРОЈ:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

ПИБ:  

ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:  

ОСОБА ОВЛАШЋЕНА ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: 

 

КОНТАКТ ОСОБА: 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ,ТЕЛЕФОН, 
E-MAIL АДРЕСА: 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК  

 

р. 
б. 

НАЗИВ  
 
 
 

 
 

кол 

Јединична 
цена у 
дин. 

без ПДВ-а 

 
Јединична 
цена у дин. 
 са ПДВ-ом 

Укупна 
 цена у 

дин. 
без ПДВ-а 

Укупна 
 цена у 

дин. 
са ПДВ-ом 

1 Цена минута разговора у мрежи понуђача 1 
 

  
 

2 Цена минута разговора ван мреже оператера у 

националној мрежи 

1 
 

  

 

3 Цена СМС поруке 1 
 

  
 

4 Цена GPRS саобраћаја за 1 кb 1 
 

  
 

5 Цена успостављања позива ван затворене групе 1 
 

  
 

УКУПНО ЗА УПЛАТУ:    

Напомена: Oбавезно напоменути уколико нисте у систему ПДВ-а.  

Могућност остваривања узајамних 
бесплатних разговора (уписати број 
правних лица)  

 

Гарантни рок за испоручене уређаје 
(најмање 12 месеци): 

 

Рок важења понуде: _____ дана (минимум 30 дана). 

Рок плаћања: По издавању електронске фактуре кроз систем електронских 

фактура, са свим приложеним, овереним пратећим прилозима у 

складу са предметом Уговора, у законском року од 45 дана.  

Контакт особа: 
Име и прзиме, телефон, е-mail адреса 

 

 

 

Место: ______                      Понуђач 

Датум _________.2022. године             _________________ 

  



 

 

ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ  ПОТРЕБНИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ  
За набавку Услуге – услуге мобилне телефоније 

1. Оријентационо 50 бројева са могућношћу смањења или повећања претплатничких бројева без 
ограничења;  
2. Дужина трајања уговора: 24 месеци; 
3. Минимална месечна потрошња 30.000,00 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 одговорено се не тарифирају; 

   8. Бесплатни позиви и бесплатна успостава везе према корисничком сервису Добављач – мобилног                 
    оператера; 
   9. Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...); 
  10. Moгућност повезивања мобилне централе оператера са централом фиксне телефоније наручиоца      

подземним жичаним или оптичким путем линком  од 2 Mb/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: 
- У случају постојећег оптичког и 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 по 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 треба да се изгради.  У техничком решењу је неопходно 
приказати привод од тачке повезивања у згради УСЦ ,,Бор“ до мобилне централе оператера или најближе 
тачке система преноса која по оптици или бакру повезана са мобилном централом оператера. 

  11. Буџет понуђача (средства које Понуђач одобрава за обезбеђивање уређаја) из свог асортимана  
   по бенeфицираним ценама  у износу од 420.000,00 динара са ПДВ-ом; 
  12. Понуђач уз понуду обавезно доставља ценовник расположивих уређаја које предаје Наручиоцу   на дан 
подношења понуде; 
  13. По истеку уговора уређаји остају у власништву корисника; 
  14. Понуђач гарантује за пружене услуге до истека важности уговора, односно 24 месеци, а гарантни рок за 
испоручене уређаје је минимум 12 месеци; 
  15. Пружалац се обавезује да предметне услуге обавља савесно у складу са највишим важећим   
стандардима о квалитету; 
  16. Пружалац се обавезује да ће на позив Корисника одмах или у најкраћем року отклонити уочене 
недостатке у извршеној услузи; 
  17. Цена услуга које су предмет уговора је фиксна и не може се мењати током трајања уговора; 
  18. Понуда чини саставни део уговора; 
  19. 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; 
  20. Наручилац задржава право да на одређеним картицама ограничи одређене услуге (VAS, GPRS,   
  ROMING...) 
  21. Цена месечне претплате по броју 120,00 динара; 
Уговор о предметној набавци који ће садржати све елементе понуде према захтеваним условима припремиће 
наручилац и доставити изабраном понуђачу на потпис.  
 
 
       Датум,  ________2022. год                                       М.П.                                             Потпис овлашћеног  лица    
 ________________________ 
                          

                                                                                                                       
 
 


