ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА
Број: I-726/2
Датум: 27.08.2021. године
Београд, Михаила Аврамовића бр. 28
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
за набавку број 69/2021 – Услуге мобилне телефоније
Назив наручиоца: Институт за ортопедију Бањица
Адреса наручиоца: Михаила Аврамовића бр. 28
Интернет страница наручиоца: www.iohbb.edu.rs
Врста наручиоца: здравство
Поступка набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује по члану 27., став 1, тачка 1. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019)
Предмет набавке: Услуге мобилне телефоније (CPV 64212000 - Услуге мобилне телефоније)
Процењена вредност набавке у динарима без ПДВ: 450.000,00 РСД
Јавна набавка је јединствена и није обликована по партијама.
Критеријум за избор привредног субјекта: Избор најповоњније понуде ће се извршити применом
критеријума „економски најповољнија понуда“ који је исказан у Обрасцу понуде. У случају да два или
више привредна субјекта имају једнаки број пондера, наручилац ће избор најповољнијег привредног
субјекта који је понудио већи буџет за бенефицирану набавку мобилних апарата, а даље путем жреба.
Најповољнијем привредном сујбекту, изабраном по наведеном критеријуму, биће додељен уговор на
процењену вредност која је опредељена за ову набавку. Овако изабран привредни субјект биће
позиван од стране Наручиоца ради реализације предметних услуга у складу са потребама Наручиоца.
Вредност за коју ће се закључивати уговор о набавци посебно важиће до реализације у конкретној
вредности, а временски најдуже годину дана од дана закључења. Наручилац није у обавези према
изабраном Добављачу да искористи сва уговорена средства, већ ће средства бити искоришћена уколико
буду постојале реалне и оправдане потребе.
Опис предмета набавке/техничка спецификација, рок извршења услуге, остали услови и
напомене: Дати у наставку позива за подношење понуда.
Начин и услови плаћања: Плаћање је у динарима. Плаћање за извршене услуге се врши у року до 90
дана (у складу са чл. 4 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19), а за стварно извршене услуге у
конкретној количини што се констатује Записником о извршеним услугама одговарајуће количине и
квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и Понуђача, а према условима из обрасца понуде.
Обавеза је понуђача да фактуру/рачун региструје у централном регистру фактура, приступом
одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19) и
Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и
начину вођења и садржају централног регистра фактура („Службени гласник РС“ број 7/2018, 59/2018
и 8/2019).
Изабрани понуђач (Добављач) се обавезује да фактуру/рачун, након уношења у Централни регистар
фактура, у року од три радна дана, достави на плаћање код Наручоца, Београд, Михаила Аврамовића
бр. 28.
Наручилац ће плаћање извршити на основу испостављене фактуре/рачуна понуђача.
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Уз рачун за плаћање, у којем ће обавезно бити наведен број уговора под којим је исти заведен код
Наручиоца, доставити и Записник о извршеној услузи, потписан од стране представника Наручиоца и
изабраног понуђача (Добављача).
Плаћање по уговору у 2021. години, вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом
за 2021. годину, за ове намене.
Циљ спровођења поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора.
Начин преузимања документације, односно интернет адреса где је документација доступна:
www.iohbb.edu.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се понодосе на обрасцима у прилогу позива за подношење понуда, електронским путем, на
адресу: javne.nabavke@iohbb.edu.rs заједно са свом захтеваном документацијом (Опис
предмета/техничка спецификација и Образац структуре понуђене цене са Понудом).
Понуде доставити најкасније до 30.08.2021. године до 11:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је у просторијама Одсека јавних набавки
Института за ортопедију Бањица, ул. Михаила Аврамовића бр. 28, Београд, дана 30.08.2021. године у
11:15 часова.
Контакт:
Институт за ортопедију Бањица
Одсек јавних набавки
Тел/факс: 011/6661-624

Београд, 27.08.2021. године

2

ОПИС ПРЕДМЕТА/ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
НАБАВКЕ БРОЈ 69/2021
Услуге мобилне телефоније
Услуге мобилне телефоније подразумевају све услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже које
пружа мобилни оператер у складу са условима који произилазе из важеће лиценце за јавну мобилну
телекомуникацијску мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са стандардом
GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT-2000, коју је издала Републичка агенција за електронске комуникације
(назив надлежног органа у време издавања лиценце, сада: Регулаторна агенција за електронске
комуникације и поштанске услуге Републике Србије, у складу са одредбама Закона о електронским
комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/10, 60/13-УС и 62/14)), а према спецификацији
услуга.
- Оквирни број корисника СИМ картица у мрежи (групи) Наручиоца је 400 уз могућност
накнадног повећања или смањења броја корисника; Корисник задржава право да у току
уговореног периода према својим потребама проширује групу новим картицама, као и да
смањи. Активирање нових картица не значи продужење уговорене обавезе. Цене услуга за
новоукључене бројеве су идентичне ценама из понуде.
- Успостава везе (позив), разговори и SMS поруке у корисничкој пословној мрежи Наручиоца су
бесплатни и не тарифирају се, без ограничења.
- Сви разговори према свим мрежама у домаћем саобраћају укључујући и фиксну телефонију
(изузев корисничке пословне мреже Наручиоца за коју је дефинисано тачком 1 да се не
тарифирају),тарифирају се у секундама (1/1), без заокружења на минуте.
- Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају и не наплаћују се.
- Бесплатни разговори и бесплатна успостава везе специјалних служби (полиција, хитна помоћ,
ватрогасци...).
- Бесплатни разговори и бесплатна успостава везе према корисничком сервису понуђача
(мобилног оператера).
- Бесплатна успостава везе према свим мрежама у домаћем саобраћају укључујући и фиксне
линије.
- Понуђач је дужан да на захтев Наручиоца омогући деактивирање преноса података на
појединачном броју.
- Фиксна месечна претплата се не исказује, нити се наплаћује
- Након потрошене количине интернет саобраћаја од 200 MB, интернет остаје активан са
смањеном брзином од минимум 64 Kbit/s, без додатне наплате.
- Понуђач је у обавези да на захтев Наручиоца у року од 3 дана достави важећи ценовник за
услуге чија цена није наведена у спецификацији. Током трајања уговора у случају промене цена
услуга чија цена није наведена у спецификацији, понуђач је у обавези да достави нови ценовник.
- У случају промене постојећег мобилног оператора, све трошкове преноса броја наручиоца као
корисника броја сноси понуђач. Саставни део уговора биће и списак корисничких бројева за
пренос. Промену постојећег мобилног оператера, понуђач је дужан да у свему осталом изврши
у складу са важећим Правилником о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних
мобилних Комуникационих мрежа.
- Понуђач мора омогућити задржавање постојећих бројева укључујући и префикс, а уколико
постоји могућност и постојеће скраћено бирање у корисничкој пословној мрежи Наручилаца. Цена повећања, односно смањења броја корисника од стране Наручиоца у току трајања уговора
мора бити 0,00 динара по броју.
- Провера стања рачуна за претходни месец мора бити омогућена најкасније до 5-тог у текућем
месецу.
- Кориснички сервис понуђача као и информације о тренутном стању рачуна, односно комплетне
услуге, морају бити доступни кориснику 24 сата, 365 дана.
- Гаранција на пружене услуге мора трајати колико износи период трајања уговора.
- Mогућност активације роминг тарифних додататака на захтев наручиоца
- Могућност активације свих осталих услуга или тарифних додатака изабраног понуђача који
нису наведени у спецификацији, према важећем званичном ценовнику у моменту пружања
услуге, при чему је активација/деактивација тражене услуге бесплатна
- Све VAS услуге, услуге мобилног паркинга и BUS plusa, морају бити активне на сваком броју и
наплаћују се према важећем ценовнику понуђача.
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- Сви корисници предметних пакета морају имати могућност самосталне postpaid допуне и уплате
услуге интернета, путем ваучера и електронске допуне, а што сами надокнађују, односно те
услуге не улазе у оквир овог уговора, а плаћају се по ценама из важећег, званичног ценовника
оператера
- Буџет за бенефицирану набавку телефона и опреме у износу од минимум 300.000,00 динара
са ПДВ. Буџет је могуће користити у току трајања уговоpне обавезе. Обавезно је понудити
могућност набавке телефона по цени не већој од 1 РСД, за све моделе расположиве у
актуелној месечној понуди оператера.
Елементи критеријума
Ц1-Понуђена цена ка МТС мрежи (у секунадама) – 30 пондера
Ц2-Понуђена цена ка Теленор мрежи (у секундама) – 30 пондера
Ц3-Понуђена цена ка А1 мрежи (у секундама) – 30 пондера
Формула за израчунавање пондера за цене Ц1,Ц2,Ц3;
Најнижа понуђена цена (у секундама)
------------------------------------------------ х 30 = Број пондера по ел. крит.
Понуђена цена (у секундама)
Цена СМС-а – 5 пондера и обрачунава се по следећој формули:
Најнижа понуђена цена СМС-а
-------------------------------------------- х 5 = Број пондера по ел. крит. ЦЕНА СМС-а
Понуђена цена СМС-а
У циљу прецизног математичког израчунавања и избегавања математичке операције дељења са нулом,
понуђена цена ка мобилним мрежама (у секундама) и цена СМС-а мора бити најмање 0,01 динар.
Могућност потпуне контроле одлазних и долазних позива у ромингу свим корисничким профилима из
групе наручиоца, дефинисанјем роминг листа, које обухватају бројеве из опсега наручиоца ка којима и
од којих би позиви били дозвољени - ДА / НЕ (заокружити) - 5 пондера.
Понуђачу који понуди опцију ДА Наручилац ће доделити 5 пондера, док пунуђачу који понуди опцију
НЕ наручилац ће доделити 0 пондера.
Заокруживање добијених пондера и цена врши се на две децимале.
Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда
понуђача који понуди нижу цену разговора ка МТС мрежи. Уколико две или више понуда имају исту
цену разговора ка МТС мрежи биће изабрана понуда понуђача који је понудио нижу цену разговора
ка Теленор мрежи. Уколико две или више понуда имају исту цену разговора ка МТС и Теленор мрежи
биће изабрана понуда понуђача који је понудио нижу цену разговора ка А1 мрежи.
Ако и по овом критеријумима понуђачи буду имали исти број пондера биће изабрана понуђача који
је понудио већи буџет за бенефицирану набавку мобилних апарата.
Контакт:
Институт за ортопедију Бањица
Одсек јавних набавки
Тел/факс: 011/6661-624

Београд, 27.08.2021.године
М.П.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_____________________________________
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
ЗА НАБАВКУ БРОЈ 69/2021
Услуге мобилне телефоније
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број
ПИБ
Шифра делатности
Назив банке и број рачуна
Особа за контакт
Е-маил
Телефон/факс
Овлашћено лице
ПОНУДА број _______
1. ЦЕНА КА МОБИЛНИМ МРЕЖАМА (У СЕКУНДАМА), ВАН ЗАТВОРЕНЕ ГРУПЕ:
ка МТС мрежи (у секунадама) .................................................. _________ динара без ПДВ
ка Теленор мрежи (у секундама) ............................................... _________ динара без ПДВ
ка А1 мрежи (у секундама) ........................................................ _________ динара без ПДВ
2. ЦЕНА СМС-А ......................................................................... _________ динара без ПДВ
3. Могућност потпуне контроле одлазних и долазних позива у ромингу свим корисничким
профилима из групе наручиоца, дефинисанјем роминг листа, које обухватају бројеве из опсега
наручиоца ка којима и од којих би позиви били дозвољени - ДА / НЕ (заокружити)
4. Буџет за бенефицирану набавку телефона са ПДВ _________________ (минимум 300.000,00
динара са ПДВ).
5. Рок за пуштање у рад уговорене услуге: не дужи од 10 (десет) дана од ступања на снагу уговора.
6. Важност понуде: ______________ (не мање од 30 дана од дана отварања понуда)
7. Рок плаћања је не дужи од 90 дана. Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити на месечном
нивоу, у року из понуде понуђача, сагласно могућностима Наручиоца који не може бити дужи од 90
дана од дана испостављања рачуна (у складу са чл. 4 ст. 2 и чл.16 ст. 3 Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12 и 68/15)), а за
стварно извршене услуге и у конкретној количини што се констатује Записником о извршеним
услугама одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и
Понуђача, а према условима из обрасца понуде.

Датум: _______________
М.П.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_____________________________________
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