РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Бр. XI-13-404-152/2020
Датум: 07.08.2020. године
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 бр.14/15 и 68/15),

ГРАД ПАНЧЕВO
26000 ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА I БР. 2-4
ОБЈАВЉУЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА- ЗА ПАРТИЈУ 2

НАРУЧИЛАЦ: Град Панчево
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.pancevo.rs
ВРСТА НАРУЧИОЦА: ГРАД ПАНЧЕВО
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Отворени поступак јавне набавке
ВРСТА ПРЕДМЕТА: Услуге
OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: НАБАВКА УСЛУГЕ ФИКСНЕ И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ –
ВИШЕГОДИШЊИ УГОВОР
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН ЈЕ У ДВЕ ПАРТИЈЕ.
ПАРТИЈА 1- УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ.
ПАРТИЈА 2 -УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ.
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
Телефонске услуге и услуге преноса података – 64210000
Услуге мобилне телефоније – 64212000
КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,економски најповољнија
понуда“.
ПАРТИЈА 2:
Редни
број

Критеријум

Маx број
пондера

Мобилна телефонија- партија 2
1.

месечна претплата по једном претплатничком броју ( максимални
износ претплате 300 рсд без пдв-а по једном броју)

2.

Цена једне смс поруке ( максимални износ цене по једној поруци је 2
10
рсд без пдв-а)

3.

цена позива ка мобилним бројевима других оператера / мин
(максимални износ цене минута је 4 рсд без пдв-а)

25

4.

цена позива ка фиксним бројевима / мин (максимални износ цене
минута је 4 рсд без пдв-а)

10

20

5.

одобрени бонус буџет за нове мобилне телефоне (максимална
вредност до које се могу добити бесплатни уређаји – мобилни
телефони) ( минимални буџет је 5.000.000 рсд без пдв-а)

25

6.

Цена за пакет у ромингу од мин. 5 GB + 100 минута одлазних и
долазних позива, пакет се односи на целу Европу.

10

Укупан максимални број пондера је 100.
Партија 2 Мобилна телефонија.
1. Број пондера за елемент критеријума- месечна претплата по једном претплатничком броју (
максимални износ претплате 300 рсд без пдв-а по једном броју) максимлано 20 пондера.
Најнижа понуђена цена х 20
____________________________
Понуђена цена
2. Број пондера за елемент критеријума -Цена једне смс поруке ( максимални износ цене по једној
поруци је 2 рсд без пдв-а) – максимлано 10 пондера.,добија се применом формуле:
Најнижа понуђена цена х 10
________________________________
Понуђена цена

3. Број пондера за елемент критеријума 3 - цена позива ка мобилним бројевима других оператера /
мин (максимални износ ценеминута је 4 рсд без пдв-а) максимално 25 пондера –добија се применом
формуле:
Најнижа понуђена цена х 25
___________________________
Понуђена цена
4. Број пондера за елемент критеријума 4 - цена позива ка фиксним бројевима / мин (максимум 10
пондера) –добија се применом формуле:
Најнижа понуђена цена х 10
___________________________
Понуђена цена
5. Број пондера за елемент критеријума - одобрени бонус буџет за нове мобилне телефоне
(максимална вредност до које се могу добити бесплатни уређаји – мобилни телефони, минимум
5.000.000 рсд без пдв-а) максимум 25 пондера –добија се применом формуле:
Понуђени бонус буџет х 25
___________________________
Највећи понуђени бонус буџет
Понуђени бонус буџет за нове мобилне телефоне је: _____________ (попуњава Понуђач)

6. Број пондера за елемент критеријума - Цена за пакет у ромингу од 5 гб+ 100 минута одлазних и
долазних позива, пакет се односи на целу Европу.
Најнижа понуђена цена х 10
___________________________
Понуђена цена

Партија 2-Мобилна телефонија: Уговор о јавној набавци биће додељен оном понуђачу чија понуда
буде имала највећи укупан број пондера за све наведене елементе критеријума 1+2+3+4+5+6
Максималан укупан број пондера који понуда може имати јесте 100 пондера.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом
Партија 2 –мобилна телефонија
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера за партију 2 мобилна
телефонија, елемент критеријума на основу кога ће уговор бити додељен биће понуђач који понуди
већи буџет за куповину мобилних апарата по бенифицираним ценама, уколико се и тада не буде
могао доделити уговор, понуђач који да нижу цену за интернет пакет од 15 гб-а. биће додељен уговор
о јавној набавци.Уколико ни након примене горе наведена два резервна критеријума није могуће
донети одлуку и 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. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача,
и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеим 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.
Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.07.2020. године
Датум објављивања обавештења о продужењу рока бр. 1: 07.08.2020. године
Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације Наручиоца број 1, сачињена након
Решења Наручиоца о усвајању Захтева за заштиту права
Нови рок за подношење понуда је 11.08.2020. године до 11:00 часова.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, 26000
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком: ,,Понуда за отворени поступак јавнe набавкe –
Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније – вишегодишњи уговор - Партија 2 -услуге
мобилне телефоније,ЈН бр. ХI-13-404-152/2020- НЕ ОТВАРАТИ”
Време и место отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити у просторијама Градске управе
града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, канцеларија бр. 3, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.
Време отварања понуда је 11.08.2020. године у 11:15 часова.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
e-mail адреса: javne.nabavke@pancevo.rs
Koмисија по решењу бр. XI-13-404-152/2020

