ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ЈП „Нуклеарни објекти Србије”

Адреса наручиоца:

Мике Петровића Аласа 12-14, 11351 Београд – Винча

Интернет страница наручиоца:

www.nuklearniobjekti.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Услуге мобилне телефоније
64212000 Услугa мобилне телeфоније

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Економски најповољнија понуда:
1) Цена саобраћаја (цена разговора по секунду), без ПДВ-а, у мрежи понуђача - максимално 45 пондера,
према формули: Бц = 45*Ц мин
Ц
где је Ц мин. - минимална понуђена цена међу појединачним понудама без ПДВ-а;
где је Ц- цена из понуде без ПДВ-а;
где је Бц- број пондера за цену из појединачне понуде.
2) Цена саобраћаја (цена разговора посекунду), без ПДВ-а, према осталим мобилним оператерима, - максимално 30 пондера,
према формули: Бц = 30*Ц мин
Ц
где је Ц мин. - минимална понуђена цена међу појединачним понудама без ПДВ-а;
где је Ц - цена из понуде без ПДВ-а;
где је Бц - број пондера за цену из појединачне понуде.
3) Цена саобраћаја (цена разговора по секунду), без ПДВ-а, понуђача према фиксној телефонији у земљи, - максимално 20 пондера,
према формули: Бц = 20*Ц мнн
Ц
где је Ц мин. - минимална понуђена цена међу појединачним понудама без ПДВ-а;
где је Ц - цена из понуде без ПДВ-а;
где је Бц - број пондера за цену из појединачне понуде.
4) Цена „СМС" поруке у земљи, без ПДВ-а. - максимално 5 пондера,
према формули: Бц = 5*Ц мин

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Порталу управе за јавне набавке: http://portal.ujn.gov.rs/Pretraga.aspx?tab=1
Интернет сајту предузећа: www.nuklearniobjekti.rs
Лично на адреси Наручиоца - Одељење комерцијалних и спољнотрговинских послова

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
Подаци у вези са пореским обавезама могу се добити од Пореске управе, Саве
Машковића број 3-5, 11000 Београд, мејл: press@poreskauprava.gov.rs;
Подаци о заштити животне средине могу се добити од Министарства пољопривреде и
заштите животне средине, Агенције за животну средину, Руже Јовановића 37а , 11160
Београд, мејл: office@sepa.gov.rs;
Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се добити на мејл
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина број 11, 11000
Београд, мејл: press@minrzs.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача и број телефона.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.12.2016.
године до 11:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Понуду доставити на адресу: Мике Петровића Аласа 12-14, Винча - Београд ,,Понуда за јавну
набавку услуга –набавка услуга мобилне телефоније, ЈН бр. 1.2.3/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.12.2016.
године до 11:00 часова.
Отварање понуда обавиће Комисија у просторијама управне зграде бр. 48, на адреси Мике
Петровића Аласа 12-14, Винча, Београд, дана 23.12.2016. године у 12:00 часова, уз могуће
присусутво представника понуђача.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварање понуда је јавно, присуство је слободно, активно учешће могу остварити
заинтересована лица која Комисији поднесу пуномоћ за заступање (представљање)
понуђача.
Пуномоћ мора бити одштампана на меморандуму понуђача, потписана од стране
овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.

Рок за доношење одлуке:

У року до 10 дана од дана отварања понуда

Лице за контакт:

Зоран Цинцовић

Остале информације:
Понуда мора да садржи попуњен, потписан и печатом оверен:
1. Oбразац понуде
2. Oбразац за оцену испуњености услова
3. Докази о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, наведени у Упутству
за доказивање испуњености услова (ИЗЈАВА - Образац бр. 3 и доказ о дозволи надлежног
органа за обављање делатности која је предмет набавке)
4. Образац Изјаве о поступању у складу са одредбама Закона о електронским комуникацијама
5. Образац Изјаве о независној понуди
6. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни
7. Модел уговора - (попуњен, потписан, оверен и парафиран на свакој страни

