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 Улица Краља Милутина бр. 1 tel   + 381 34 323 208 

 Број: 01-3326/3  34000 Крагујевац fax  + 381 34 323 541 
 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net 

 Датум: 12.04.2016   www.dzkg.rs 

 

Дом здравља Крагујевац  
 

 
1 .  П О З И В   

   З А  П О Д Н ОШ ЕЊ Е  П О Н У Д А  
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
Назив наручиоца: Дом здравља Крагујевац 
 
Адреса наручиоца: Краља Милутина бр.1, Крагујевац 
 
Врста наручиоца: Здравство 
 
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 
 
Врста предмета: Услуге. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
Лица за контакт: Биљана Миливојевић, 034/324-076 

Позив за подношење понуда објављен на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници 
Дома здравља Крагујевац 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су услуге –ОРН 64212000- услуге мобилне телефоније. 
 
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
Предмет јавне набавке је набавка услуге – мобилне телефоније (предметна јавна набавка се 
спроводи ради закључења уговора са изабраним понуђачем на период од 24 месеци)  
Критеријум за доделу уговора за Услугу мобилне телефоније је "економски најповољнија 
понуда" са следећим критеријумима: 
  Оцењивање, рангирање и избор најповољнијег понуђача извршиће Комисија на основу 
следећих пондера, чији укупни збир износи максималних 100 
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  Оцењивање и рангирање понуда вршиће се према следећим критеријумима: 
 
 

РБ КРИТЕРИЈУМ ЕКОНОМИСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ 
ПОНУДЕ ПОНДЕРА 

1 ЦЕНА  месечне претплате по картици 15 

2 Цена минута у мрежи оператера 25 

3 Цена минута ван мреже оператера 25 

4 Цена минута ка фиксним линијама 25 

5 Цена СМС поруке 10 
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1. ЦЕНА УСЛУГЕ САОБРАЋАЈА ОБУХВАТА:                    ( пондерисање у табели 1) 
 

 
Напомена: Понуђена цена мора бити исказана у динарима. 
 
 
 
�     Цена месечне претплате по картици...................................................................15 п 

Друга понуђена цена: 10 пондера 
Трећа понуђена цена:  5 пондера   
 
� Цена минута у мрежи оператера (ван ВПН групе)...............................................25 п 

Друга понуђена цена: 15 пондера 
Трећа понуђена цена:  10 пондера   
 

� Цена минута саобраћаја у нaциoнaлнoj мрeжи прeмa другим oпeрaтeримa.... 25 п 

Друга понуђена цена: 15 пондера 
Трећа понуђена цена:  10 пондера   

 

� Цена минута Цена минута ка фиксним линијама................................................... 25 п 

Друга понуђена цена: 15 пондера 
Трећа понуђена цена:  10 пондера   
 

� Цена СМС поруке...........................................................................................................10 п 

Друга понуђена цена: 5 пондера 
Трећа понуђена цена:  0 пондера   
 
 
Укупан број пондера 100      
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Захтеване карактеристике и услови које понуда мора да испуни: 
 
-Формирање групе ВПН корисника Дома здравља Крагујевац од  150 претплатничких бројева уз 
могућност да се број претплатника повећа или смањи за максимално 20%; 
- Бесплатни и без временског ограничења и без накнаде за успоставу позива, сви позиви у оквиру 
затворене групе 
- Сви разговори се тарифирају у секундама (1/1) без заокруживања на минуте; 
- Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају; 
- Саобраћај (позиви) у корисничкој групи Наручиоца (ВПН) тарифира се са 0,00 дин./мин, без 
ограничења; 
- Бесплатни позиви специјалних служби(полиција,хитна помоћ,ватрогасци.. сл.); 
- Бесплатни позиви ка корисничком сервису понуђача (мобилног оператера); 
- Омогућено задржавање нумерације постојећих бројева  
- У случају промене постојећег оператера наручиоца, трошкови преноса бројева падају на терет 
изабраног оператера; 
-  Понуђене цене су фиксне у динарском износу за време трајања уговорног периода и не могу се мењати; 
- Бесплатан детаљан коoрпоративни листинг свих позива за сваки кориснички број по захтеву 
Наручиоца; 
- Могућност активирања додатних пакета за пренос података по потреби уз накнаду која није већа од 
тржишних цена 
- Активирање роминга на писани захтев Наручиоца, без уплате аванса; 
- Могућност замене корисничке (СИМ) картице у случају губитка, оштећења и сл, у року не дужем од 48 
сати, бесплатно. 
- Рок испоруке понуђених телефонских апарата по бенефицираним ценама не може бити дужи од 30 
календарских дана од дана требовања истих. 
- Максимални рок за успостављање услуге је 10 дана. 

- Понуђач је у обавези да уз понуду достави ценовник мобилних уређаја које је спреман да испоручи 
наручиоцу са техничким карактеристикама апарата. 
 
 
3.2. Буџет за бенефицирану набавку телефонских уређаја 
 
Буџет представља збир свих телефонских уређаја по пуним ценама на дан подношења понуде, које 
Наручилац набавља по цени од 1,00 динар по уређају, а у складу са спецификацијом и карактеристикама 
телефонских уређаја са пуним ценама за све телефонске уређаје која је саставни део понуде понуђача. 
Минимални износ буџета 600.000,00 са ПДВ-ом. 
 
Начин преузимања конкурсне документације: 
 
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе са јавне набавке и веб сајту 
Дома здравља Крагујевац, у електронском облику, достављањем захтева за конкурсну 
документацију, електронском поштом на адресу domzdrkg@gmail.com   
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Захтев за додатним информацијама и појашњењима заинтересована лица могу доставити 
радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Захтеви достављени ван наведеног времена биће 
третирани као да су достављени наредног радног дана, на Е-mail  domzdrkg@gmail.com 

Подношење понуда: 

Рок за достављање понуде је 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, 
односно до 20.04.2016. године.  Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
наручиоца до 20.04.2016. године  до  10.00 часова, без обзира на начин на које су послате.  

Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу наручиоца - улица Краља 
Милутина бр.1, 34 000 Крагујевац, Огранак Станово 

 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, печатираној и затвореној на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој 
страни понуде понуђач је дужан да напише текст: ''Понуда за јавну набавку добара –Дома 
здравља Крагујевац УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА 
КРАГУЈЕВАЦ ЈН МВ-9/2016-НЕ ОТВАРАЈ'' , а на полеђини назив, адресу понуђача, број 
телефона и име особе за контакт.  
Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене 
понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Отварање понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 20.04.2016. 
године у 10.30 часова, у Дому здравља Крагујевац, Ул. Краља Милутина бр.1, Крагујевац  - 
Огранак Станово 

 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

Одлука о додели уговора биће донета у Законском року 

 

У Крагујевцу, дана 12.04.2016.године                         

 

    КОМИСИЈA 

Биљана Миливојевић, председник 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


