2
- Бесплатни ( 0 дин/мин )
- Нису бесплатни
По формули: (Најнижа понуђена цена/ Понуђена цена) x 13

- 15 пондера
- макс. 13 пондера

5) Интернет саобраћај:
- Неограничен бесплатан интернет саобраћај
- Бесплатан интернет саобраћај(ограничен)
По формули: (Понуђена количина / Максимално понуђена кол.) x 6
- Цена по 1 КВ преко потрошених бесплатних МВ
По формули: (Најнижа понуђена цена / Понуђена цена.) x 6

- макс. 15 пондера
- 15 пондера
- 6 пондера

6) Цена СМС порука:
- Неограничена количина бесплатних СМС порука
- Бесплатне СМС поруке(ограничена количина)
По формули: (Понуђена количина / Максимално понуђена кол.) x 3
- Цена СМС поруке након потрошених бесплатних
По формули: (Најнижа понуђена цена / Понуђена цена.) x 3

- макс. 7 пондера
- 7 пондера
- 3 пондера

7) Цена ММС порука:
- Неограничена количина бесплатних ММС порука
- Бесплатне ММС поруке(ограничена количина)
По формули: (Понуђена количина / Максимално понуђена кол.) x 3
- Цена ММС поруке након потрошених бесплатних
По формули: (Најнижа понуђена цена / Понуђена цена.) x 3

- макс. 7 пондера
- 7 пондера
- 3 пондера

8) Техничке и софтверске могућности:

- макс. 6 пондера

- Новчано лимитирање по корисничком броју за позиве и поруке
* Омогућено
* Није омогућено
- Самостално активирање и деактивирање појединих услуга
( роминг, интернет и сл. )
* Омогућено
* Није омогућено
- Увид у рачун и листинг:
* Омогућено
* Није омогућено
9) Одобрени буџет за набавку мобилних апарата

- 6 пондера

- 3 пондера

- 3 пондера

- макс. 2 пондера
- 2 пондера
- 0 пондера
- макс. 2 пондера
- 2 пондера
- 0 пондера
- макс. 2 пондера
- 2 пондера
- 0 пондера
- макс. 15 пондера

По формули: (Понуђени износ буџета/ Максимално понуђени износ буџета) x 15
УКУПНО ( МАКСИМАЛНО)

100 пондера

1. Врши се измена „Обрасца понуде“ Одељка 4. конкурсне документације, у тачкама
5., 6.,7., 8. и 9. истог, тако да измењен сада гласи:

3
4.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. __________ од _________ за јавну набавку мале вредности услуга:
Услуге мобилне телефоније бр. Јн. У-1/2014-МВ
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Одговорно лице:
Овлашћено лице за потписивање
уговора:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
e - mail:
Број рачуна понуђача и назив
банке:
Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:
Понуду подносим:
1. Самостално




Уколико се понуда подноси
2. Са подизвођачем:
самостално означити број 1

уколико је заокружено 2 навести
назив
и
седиште
свих
подизвођача
напомена:
унети
процентуално
учешће
подизвођача у предметној
јавној набавци

2.1. ________________ који у укупној вредности
понуде учествује у делу ________________ у
износу од _________ динара што износи __%
вредности понуде.
2.2. ________________ који у укупној вредности
понуде учествује у делу ________________ у
износу од _________ динара што износи __%
вредности понуде.
3. Заједнички са:
3.1. ________________



уколико је заокружено 3 навести
назив и седиште свих учесника у
заједничкој понуди

Општи подаци о подизвођачу
Назив подизвођача:
Адреса подизвођача:
Овлашћено лице:
Особа за контакт:

3.2. ________________
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Телефон:
Телефакс:
e - mail:
Број рачуна подизвођача и назив
банке:
Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:
Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Овлашћено лице:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
e - mail:
Број рачуна понуђача и назив
банке:
Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:
1. Месечна претплата по броју без
ПДВ-а (максимално 400,00дин):
1.1. Порез на додату вредност:
1.2.Месечна претплата по броју са
ПДВ-ом:
2.Саобраћај
унутар
мреже
изабраног оператера без ПДВа(цена у дин по 1 минуту):
2.1.Порез на додату вредност:
2.2.Саобраћај
унутар
мреже
изабраног оператера са ПДВом(цена у дин по 1 минуту):
3. Цена саобраћаја према другим
мобилним мрежама без ПДВа(цена у дин по 1 минуту):
3.1. Порез на додату вредност:
3.2. Цена саобраћаја према другим
мобилним мрежама
са
ПДВом(цена у дин по 1 минуту):
4. Цена саобраћаја према фиксној
телефонији без ПДВ-а(цена у дин
по 1 минуту):
4.1. Порез на додату вредност:
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4.2.Цена саобраћаја према фиксној
телефонији са ПДВ-ом(цена у дин
по 1 минуту):
5.Интернет саобраћај
5.1. Неограничен бесплатан
интернет саобраћај(заокружити
један од понуђених одговора)
5.2.1.Количина бесплатног
интернета без ПДВ-а у случају када
је количина ограничена (количина
у МВ):

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

5.2.2. Порез на додату вредност:
5.2.3.Количина
бесплатног
интернета са ПДВ-ом (количина у
МВ):
5.3.1.Цена по 1 кв после утрошених
бесплатних мв без ПДВ-а(цена у
дин по 1 минуту):
5.3.2. Порез на додату вредност:
5.3.3. Цена по 1 кв после
утрошених бесплатних МВ са ПДВом(цена у дин по 1 минуту):
6.СМС поруке
6.1.Неограничена количина
бесплатних СМС
порука(заокружити један од
понуђених одговора)
6.2.Број бесплатних СМС порука (у
случају када је количина
бесплатних порука ограничена):
6.3.1.Цена 1 (једне) СМС поруке
након
потрошених бесплатних
порука без ПДВ-а:
6.3.2. Порез на додату вредност:
6.3.3. Цена 1 (једне) СМС поруке
након
потрошених бесплатних
порука са ПДВ-ом:
7.ММС поруке
7.1.Неограничена количина
бесплатних ММС порука
(заокружити један од понуђених
одговора):
7.2.Количина бесплатних ММС
порука(у случају када је количина
бесплатних порука ограничена):
7.3.1.Цена 1 (једне) ММС поруке
након
потрошених бесплатних
порука без ПДВ-а:
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7.3.2. Порез на додату вредност:
7.3.3. Цена 1 (једне) ММС поруке
након
потрошених
бесплатних
порука са ПДВ-ом:
8.
Техничке
могућности

и

софтверске

8.1.Новчано лимитирање по
корисничком броју
омогућено(заокружити један од
понуђених одговора):

ДА

НЕ

8.2.Самостално
активирање
и
деактивирање појединих услуга
(заокружити један од понуђених
одговора):

ДА

НЕ

8.3.Увид у рачун и листинг
(заокружити један од понуђених
одговора):

ДА

НЕ

9.Буџет за куповину апарата по
бенефицираним ценама од 1 динар
по комаду без ПДВ-а:
9.1. Порез на додату вредност:
9.2. Буџет за куповину апарата по
бенефицираним ценама од 1 динар
по комаду са ПДВ-ом (унети укупан
износ буџета):
Рок важења понуде (минимум 60
дана од дана отварања понуда):

____ дана од дана отварања понуда.

Начин и рок плаћања: одложено у
року не краћем од 20 календарских
дана,
а
не
дужим
од
45
_____ дана након испостављања фактуре за
календарских
дана,
након
извршене услуге за претходни месец.
испостављања
фактуре
за
извршене услуге за претходни
месец.
Напомена:

Датум: ___________

Понуђач или овлашћени
представник групе понуђача

Место: _______________
М. П.

_______________________
(Потпис )
Подизвођач

М. П.

_______________________
(Потпис )
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