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ЈКП за изградњу и обављање превоза путника метроом 
 и развој градске железнице у Београду 
„Београдски метро и воз“ Београд 

 

 
    

 

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП „Београдски метро и воз“ 

Светозара Марковића 38-40, 11 000 Београд 

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНМВ 06/19 

ДАТУМ: 19.12.2019.  

ИЗМЕНА бр. 1.  

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  -УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛФОНИЈЕ,  
бр. ЈНМВ 06/19 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), Комисија за јавну набавку за набавку  услуге мобилне телефоније, објављује  измене и 

допуне  конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке.  

Измене/ допуне  су учињене на стр. 8/35 – КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, у смислу да је 

Наручилац прецизирао да се елементи критеријума:   

▪ Цена минута разговора за позиве ка међунарадним дестинацијама без ПДВ,  
након потрошених минута из пакета,  

▪ Цена минута роминга у Европи без ПДВ, након потрошених из пакета, што је 
уједно и цена минута Роминга за пакет за који није предвиђен минимум;  

▪ Цена SMS у  ромингу без ПДВ након  након потрошених из пакета, што је 
уједно и цена SMS поруке  за пакет за који није предвиђен минимум 

 

односе на цену  цену одлазног позива /SMS  на зону којој припадају: Француска, Шпанија , Италија, 

Немачка ) 

Из истих разлога је допуњен/измењен образац 1 – Образац понуде – у делу комерцијални делови 

понуде и Образац 6 – образац структуре цене.  

У прилогу се налазе измењене стране 8 и 9 конкурсне документације (КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ 

УГОВОРА) и  Обрасци 1 и 6 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.  

Услед насталих измена, продужава се рок за достављање понуда, нови рок је 26.12.2019. године до 

11,30 часова, о чему ће наручилац објавити Обавештење.  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 
ПИБ: 111091167 
МБ: 21424650 

ЈКП „Београдски метро и воз“ 

Светозара Марковића 38-40, 11000 Београд 

е-пошта: office@bgmetro.rs 
Телефон: +381 11 4250 500 

www.bgmetro.rs 
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II КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Оцењивање и рангирање понуда вршиће се према следећим елементима критеријујума 

 

Ред. 

бр.  

Критеријуми Максимални број пондера  

1.  Укупна месечна претплата без ПДВ (збир цена оба пакета 

на месечном нивоу) 

90 

2. Цена минута разговора за позиве ка међунарадним 

дестинацијама без ПДВ,  након потрошених минута из 

пакета 

(цена се односи цену одлазног позива  на зону којој 

припадају: Француска, Шпанија , Италија, Немачка ) 

4 

3. Цена минута роминга у Европи без ПДВ, након потрошених 

из пакета, што је уједно и цена минута Роминга за пакет за 

који није предвиђен минимум 

(цена се односи цену одлазног позива  на зону којој 

припадају: Француска, Шпанија , Италија, Немачка ) 

3 

4. Цена SMS у  ромингу без ПДВ након  након потрошених из 

пакета, што је уједно и цена SMS поруке  за пакет за који 

није предвиђен минимум 

(цена се односи цену одлазног SMS  на зону којој припадају: 

Француска, Шпанија , Италија, Немачка ) 

3 

 

Начин доделе пондера применом критеријума економски најповољније понуде:   

1. Укупна месечна претплата без ПДВ (УМП)  – максимално 90 пондера, које добија понуда са 

најнижом ценом укупне месечне претплате без ПДВ збирно за оба пакета (I и II ), остале понуде се 

бодују према формули:   

БП  = (90* ЦУМП мин/ЦУМП пон) 

где је :  

БП- бој пондера;  
90- број пондера који добија понуда са најнижом ценом УМП без ПДВ;  
ЦУМП мин- најнижа понуђена цена укупне месечне претплате без ПДВ;  
ЦУМП пон- понуђена цена укупне месечне претплате без ПДВ понуде која се 
посматра. 
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2. Цена минута разговора за позиве ка међунрадним дестинацијама  након потрошених 

минута из пакета без ПДВ – максимлано 4 пондера који добија понуда са најнижом ценом  без 

ПДВ по овом елементу критеријума, остале понуде се бодују према формули:  

БП=(4*најнижа понуђена Цена минута разговора за позиве ка међунрадним дестинацијама  након 

потрошених минута из пакета без ПДВ / понуђена Цена минута разговора за позиве ка 

међунрадним дестинацијама  након потрошених минута из пакета без ПДВ) 

(цена се односи цену одлазног позива  на зону којој припадају: Француска, Шпанија , Италија, 

Немачка ) 

3. Цена минута роминга у Европи без ПДВ након потрошених минута из пакета –

максимално 3 пондера који добија  понуда са најнижом ценом без ПДВ по овом елементу 

критеријума, остале се бодују према формули: 

БП=(3*најнижа понуђена  Цена минута роминга у Европи без ПДВ након потрошених минута из 

пакета без ПДВ/ понуђена  минута роминга у Европи без ПДВ након потрошених минута из пакета 

без ПДВ 

(цена се односи цену одлазног позива  на зону којој припадају: Француска, Шпанија , Италија, 

Немачка ) 

4. Цена SMS у  ромингу без ПДВ након потрошених SMS из пакета - максимално 3 пондера 

који добија  понуда са најнижом ценом без ПДВ по овом елементу критеријума, остале се бодују 

према формули:  

БП=(3*најнижа понуђена  Цена SMS у  ромингу без ПДВ након потрошених SMS из пакета без 

ПДВ/ понуђена  Цена SMS у  ромингу без ПДВ након потрошених SMS из пакета.  

Број пондера ће се заокруживати на две децимале. Укупан број пондера ће чинити збир пондера 

по наведеним елементима критеријума ( укупан број пондера =  1+2+3+4) 

(цена се односи цену одлазног SMS  на зону којој припадају: Француска, Шпанија , Италија, 

Немачка ) 
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Образац 1 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

Јавна набавка редни број: ЈНМВ 06/19 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр. ________ од _________ 2019.године 

(обавезно уписати датум понуде) 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Понуђач Понуду подноси: А) самостално Б) као заједничку понуду В) са 
подизвођачем 

(заокружити начин подношења Понуде) 

I-Пословно име или скраћени назив 

Понуђача/носиоца посла из одговарајећег 
регистра: 

 

Адреса седишта:  

Овлашћено лице (потписник уговора):  

Особа за контакт:  

Телефон:  

Телефакс:  

Е-mail:  

Текући рачун и назив банке:  

Матични број:  

Порески идентификациони број-ПИБ:  

ПДВ број:  

Уписан у регистар понуђача да не 

II-Пословно име или скраћени назив 
подизвођача/члана групе из 
одговарајућег регистра: 

 

Адреса седишта:  

Овлашћено лице (потписник уговора):  

Особа за контакт:  

Телефон:  

Телефакс:  
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Е-mail:  

Текући рачун и назив банке  

Матични број:  

Порески идентификациони број-ПИБ:  

ПДВ број:  

Проценат укупне вредности набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

(не већи од 50%) 

 

Уписан у регистар понуђача да не 

III Пословно име или скраћени назив 
подизвођача/члана групе из 
одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта:  

Овлашћено лице (потписник уговора):  

Особа за контакт:  

Телефон:  

Телефакс:  

Е-mail:  

Текући рачун и назив банке  

Матични број:  

Порески идентификациони број-ПИБ:  

ПДВ број:  

Проценат укупне вредности набавке који ће се 
извршити преко подизвођача (не већи од 50%) 

 

Уписан у регистар понуђача да не 

  Комерцијални делови понуде   

I Укупна претплата без ПДВ (збир цена оба 
пакета на месечном нивоу *12 ) за период од 12 
месеци 

 

__________________динара без Пдв-а 

II Цена минута разговора за позиве ка 
међунрадним дестинацијама без ПДВ,  након 
потрошених минута из пакета  

(цена се односи цену одлазног позива  на зону 
којој припадају: Француска, Шпанија , Италија, 
Немачка ) 

 

__________________динара без Пдв-а 
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III Цена минута роминга у Европи без ПДВ, 
након потрошених из пакета, што је уједно и 
цена минута Роминга за пакет за који није 
предвиђен минимум 

(цена се односи цену одлазног позива  на зону 
којој припадају: Француска, Шпанија , Италија, 
Немачка ) 

__________________динара без Пдв-а 

 

IV Цена SMS у  ромингу без ПДВ након  након 
потрошених из пакета, што је уједно и цена SMS 
поруке  за пакет за који није предвиђен минимум 

(цена се односи цену одлазног SMS  на зону којој 
припадају: Француска, Шпанија , Италија, 
Немачка ) 

__________________динара без Пдв-а 

 

Укупна врдност понуде (збир I+II+III+IV) __________________динара без Пдв-а 

 

Рок важења понуде: 
 ______ дана (минимум 60 дана од 
отварања понуде) 

Рок плаћања: 
45 дана од дана достављања исправног 
месечног рачуна  

Рок испоруке мобилних телеф. апарата 
_____ дана од добијања захтева 
Наручиоца (рок не може бити дужи од 5 
дана)  

Рок извршења услуге: до реализације 
уговорених средстава, а најдуже годину дана од 
ступања уговора на снагу.  

 

Напомена: 

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом (ако користи печат)  и потпише, 
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  

**Уколико понуђач наступа самостално, попуњава само део I, а делови II и III остају 
непопуњени. 

***У случају већег броја чланова групе понуђача или већег броја подизвођача, прву страну 
обрасца копирати и приложити истом 

****У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да овај 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац  који у том случају мора бити наведен у споразуму из чл.81 ст.4 ЗЈН 

                                                                                           Потпис овлашћеног лица 

                                                      М.П.                             _________________________ 
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Образац 6- структуре цене  

 

 

М.П.             Потпис понуђача 

_____________________ 

 

Ред. 

бр.  

Услуга  

1. 

Јединична цена без 

ПДВ 

2. 

Коиличине 

(период)/месец 

3. 

Укупна  цена 

без ПДВ  

4. 

(2*3) 

Износ ПДВ 

5. 

1. 
Укупна месечна претплата 

без ПДВ за пакет I 

_____________РСД  

без Пдв-а 
12 ________РСД  

без Пдв 
 

1.1 
Укупна месечна претплата 

без ПДВ за пакет II 

_____________РСД  

без Пдв-а 
12 __________РСД 

без ПДВ 
 

2. 

Цена минута разговора за 
позиве ка међунрадним 

дестинацијама без ПДВ,  

након потрошених минута 

из пакета  

(цена се односи цену 
одлазног позива  на зону 

којој припадају: 

Француска, Шпанија , 

Италија, Немачка ) 

_____________ РСД 

без Пдв-а 

/ /  

3. 

Цена минута роминга у 
Европи без ПДВ, након 

потрошених из пакета, 

што је уједно и цена 
минута Роминга за пакет 

за који није предвиђен 

минимум 

(цена се односи цену 

одлазног позива  на зону 
којој припадају: 

Француска, Шпанија , 

Италија, Немачка ) 

 

______________РСД  

без Пдв-а  

/ /  

4. 

Цена SMS у  ромингу без 

ПДВ након  након 
потрошених из пакета, 

што је уједно и цена SMS 
поруке  за пакет за који 

није предвиђен минимум 

(цена се односи цену 
одлазног SMS   на зону 
којој припадају: 
Француска, Шпанија , 
Италија, Немачка ) 

 

______________РСД 

без Пдв-а  

/ /  
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Упутство понуђачу како да попуни образац структуре понуђене цене: 

Потребно је да понуђач попуни Структуру цене тако ште ће  

У колону 2. уписати јединичне цене без ПДВ. 

У колону 4. уписати укупне цене без ПДВ за период од 12 месеци, односно помножити цену исказану за пакет 
I на месечном нивоу и помножити са 12 (месеци трајања уговореног периода) као и  цену исказану за пакет 

II (20 бројева -ред 1.1) и помножити са 12 (месеци трајања уговореног периода)  

У колонама које носе ознаку /- понуђач не уноси ништа 

У колону 5 понуђач упизује износ ПДВ на јединичну цену која је наведена у колони 2  

Уколико се приликом сачињавања Обрасца структуре понуђене цене начини грешка (у писању речи – текста, 

уношењу цифара или сл.) понуђач може исту исправити уз параф и оверу печатом.  

   

*Уколико се подноси заједничка понуда, сви учесници у заједничкој понуди  морају бити наведени. У случају 
заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача или члан групе понуђача који 
је споразумом из члана 81., став 4. Закона  одређен да потпише Образац структуре понуђене цене са 
упутством како да се попуни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


