Република Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Кнегиње Љубице број 10
Набавка: Н 9/2020

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ
ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ

Подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
број
понуђача (ПИБ):
Име и презиме одговорног лица:
Име и презиме особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-mail):
Телефон понуђача:
Текући рачун понуђача и
банке:

назив

1. Врста услуге: Услуга мобилне телефоније.
2. Број корисника (СИМ картица) код Наручиоца: 22
3. Минимална месечна обавеза (потрошња): 25.000,00 динара (без ПДВ-а), а
која укључује следеће услуге:
1. Минимална месечна потрошња обухвата месечну претплату, позиве ка
мобилној и фиксној мрежи, СМС, ММС и Интернет саобраћај остварен на
територији Републике Србије и ромингу, као и позиве ка иностранству;
2. Успостава везе је бесплатна;
3. Рок важења уговора је 12 месеци;
4. Разговори унутар групе Наручиоца се обављају без накнаде, за 0,00
динара, без ограничења;
5. Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера;
6. Могућност активирања интернет пакета на захтев Наручиоца на
појединачним бројевима Наручиоца, а по ценама које не смеју бити веће
од цена по важећем ценовнику Понуђача;

7. Омогућен саобраћај унутар корисничке групе, саобраћај унутар мреже
понуђача, саобраћај изван мреже понуђача према осталим мобилним
операторима, саобраћај према фиксној телефонији, СМС и ММС поруке
унутар корисничке групе, мреже понуђача, изван мреже понуђача-према
осталим операторима и ка иностранству;
8. Омогућен роминг, као и интернет у ромингу, који се активира искључиво
на писани захтев Наручиоца;
9. Могућност замене корисничке картице (у случају губитка, оштећења или
неких других разлога), у року не дужем од 48 сати, по стандардном
ценовнику;
10. Набавка апарата у оквиру одобреног буџета (за бенефицирану набавку),
неће продужавати време трајања уговора, без обзира на датум
преузимања апарата.
11. Кориснички сервис у циљу пружања бесплатне неопходне помоћи
појединачним корисницима унутар групе Наручиоца, 24 сата дневно, 7
дана у недељи (за време трајања уговора); омогућен континуирани
бесплатан увид у стање рачуна;
12. Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају;
13. Позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...) се не
тарифирају.
14. Омогућено задржавање постојећих бројева, укључујући и префикс;
15. У случају промене оператера, трошкови преноса бројева падају на терет
изабраног оператера;
16. Бесплатни и неограничени разговори у корисничкој групи Факултета
уметности у Нишу;
17. Понуђене цене морају бити фиксне у динарском износу за време трајања
уговора;
18. Цене морају бити исказане највише на две децимале.
19. Укупна понуђена цена мора бити већа од 0,00 динара, заокружена на две
децимале;
20. Понуда треба да садржи бесплатне позиве према Универзитету у Нишу.
Редни
Назив услуге
број
1.
Цена минута саобраћаја
у мрежи понуђача
2.

Цена минута саобраћаја
ван мреже понуђача

3.

Цена СМС поруке

Цена без ПДВ-а

ПДВ

Цена са ПДВ-ом

УКУПНО:
Напомена: Уколико Понуђач нуди повластице (попуст на понуђене цене), у табели
треба да искаже крајњу цену (са урачунатим попустом), како би понуда била
упоредива са понудама других понуђача.

Редни
Опредељен буџет
број
1.
Опредељен буџет понуђача
(финансијска средства која
понуђач
одобрава)
за
набавку нових телефонских
апарата по бенефицираним
ценама,
а
по
избору
Наручиоца
Рок важења понуде:
Рок плаћања:

Цена без ПДВ-а

ПДВ

Цена са
ПДВ-ом

дана од дана достављања понуде (минимум 30 дана)

дана од дана пријема рачуна (минимум 15 дана од дана
пријема исправног рачуна)

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Понуђач – извршилац услуге се обавезује да уз рачун достави спецификацију
извршених услуга и да га достави Наручиоцу у року који не може бити дужи од 5
дана од дана издавања рачуна.
Одлука о додели уговора за услугу мобилне телефоније, биће донета
применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
Уколико након извршеног рангирања, две или више понуда имају исти
број пондера, биће изабрана понуда понуђача који је понудио већи износ
опредељеног буџета без ПДВ-а. Уколико и тада није могуће извршити избор
понуде, приступа се систему жребања, као крајњем критеријуму за избор понуде.
Додељивање пондера по
заокруживањем на две децимале.

елементима

критеријума

вршиће

Редни
број

Критеријум

Број пондера

1.
2.

Најнижа понуђена укупна цена без ПДВ-а
Највиши износ опредељеног буџета без ПДВ-а
УКУПНО:

30
70
100

се

Методологија за доделу пондера
1. Додељивање пондера за критеријум „најнижа понуђена укупна цена без
ПДВ-а“ вршиће се према следећој формули:
Бп = Најнижа понуђена укупна цена без ПДВ-а Х максималан број пондера
Понуђена укупна цена без ПДВ-а из понуде која се рангира

2. Додељивање пондера за критеријум „највиши износ опредељеног буџета
без ПДВ-а“ вршиће се према следећој формули:
Бп = Износ опредељеног буџета без ПДВ-а из понуде која се рангира Х максималан број пондера
Највиши понуђени износ опредељеног буџета без ПДВ-а

Достављањем понуде сагласни сте са горе наведеним условима.

Датум:
.

. 2020. године

Понуђач
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

