
Конкурсна документација за  јавну набавку број 12М/2013 - услуге мобилне телефоније

Комисија за јавну набавку
услуге мобилне телефоније  (ЈН 12М/2013),

образована Решењем број 01-2389/2 од 29.10.2013. године

Ниш, 25.11.2013. године

На основу постављених питања потенцијалног понуђача и датих одговора, а у
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12),
Комисија за јавну набавку објављује

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуге
мобилне телефоније - ЈН 12М/2013 и то:

1) тачка 5.19. Упутства понуђачима како да сачине понуду, нова измењена
страна 14/31 конкурсне документације дата је у наставку.

У осталом делу конкурсна документација се не мења.

С обзиром да је предметна измена конкурсне документације сачињена мање од
осам дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је, у складу са одредбом
члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, дужан  да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

У том смслу нови рок за подношење понуда је 29.11.2013. године до 1000 часова.
Отварање понуда ће се извршити  29.11.2013.  године у 1015 часова.

Наручилац ће објавити обавештење о продужетку рока за подношење понуда
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца

ЧЛАН КОМИСИЈЕ

Велибор Маринков с.р.
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Измењена страна 14/31 конкурсне документације

6. ЦЕНА СМС ПОРУКЕ  КА ИНОСТРАНСТВУ
Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена једне СМС поруке према

иностранству без ПДВ-а, из понуде међу појединачним понудама. Понуђене цене треба
заокружити на две децимале.

Пондерисање за наведени елемент критеријума врши се на следећи начин:
6.1. цена СМС порке   бесплатна - 5 пондера
6.2. цена  СМС поруке није бесплатна - 3 пондера
       по формули:

    најнижа понуђена цена x 3__
цена  из понуде која се бодује

5.19. Две или више понуда са једнаким бројем пондера
Уколико након извршеног рангирања, две или више понуда имају исти број пондера,

биће изабрана понуда понуђача који је понудио нижу цену минута према осталим оператерима.
Ако и тада више понуда буду идентичне, биће изабрана понуда понуђача који је понудио нижу
цену минута разговора у оквиру мреже изабраног оператера, па затим нижу цену претплате, па
онда цену СМС поруке у националној мрежи, па цену минута ка фиксној телефонији и на крају
цену СМС поруке ка иностранству. Уколико, и после резервних критеријума, више понуда буде
идентично, уговор ће се доделити по систему жребања.

5.20. Поштовање важећих прописа
Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Изјава
–Поглавље 11).

5.21. Коришћење патената и права интелектуалне својине
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач (Изјава –Поглавље 12).

5.22. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права подноси се (насловљава) Републичкој комисији, а предаје

наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој

комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или

препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против

сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за

подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике
Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016,
сврха уплате: републичка административна такса, јавна набавка мале вредности
12М/2013 – наручилац Правни факултет Ниш, прималац уплате: буџет Републике
Србије) уплати таксу у износу од 40.000,00 динара.


