
Српско народно позориште
Установа културе од националног значаја

21000 Нови Сад, Позоришни трг 1.

Број ЈНМВ: 36-a/2014
Датум: 22.10.2014. године.
Број: 01-2599/6-2014

На основу члана 63. став 1. и став 5 Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“, број 
124/2012),

Обавештавамо Вас да је дошло до измене у конкурсној документацији за ЈНМВ 36-
а/2014- услуге мобилне телефоније и до продужења рока за подношење понуда.

Нови рок за подношење понуда је  03.11.2014. године до 09:30 часова, а отварање 
понуда је 03.11.2014.године у 10:00 часова у канцеларији 112 први спрат.

На  основу  члана  63.Закона  о  јавним набавкама  („Сл.Гласник  РС“,  број  124/2012), 
обавештавамо Вас о измени конкурсне документације.

У обрасцу Понуде (образац 4/9) конкурсне документације за ЈНМВ 36-а/2014-услуге 
мобилне телефоније, дошло је до следеће измене:

 на страни 6/14 тачка 8. и на страни 7/14 буџет за бенифицирану набавку мобилних 
апарата  по  1  динар  уклања  се ограничење да  буџет  за  бенифицирану  набавку 
мобилних телефон апарата не може бити мањи од 500.000,00 са ПДВ-ом, што значи 
да понуђачи више немају минималног ограничења за наведени буџет.

У прилогу нов образац Понуде.

Енрико Хорват

Председник комисије за ЈНМВ 36-а/2014



Стр.6/14
образац 4/9

Попунити генералије:
Понуђач:

Седиште:

Aдреса:

Бр.рачуна:

ПИБ:

Шифра делатности:

Mатични број:

Тел/факс:

Маил-адреса:

П О Н У Д А
                                                      за  JНМВ 

               услуге  мобилне телефоније
број: 36-a/2014

1. Понуду дајемо самостално. 
2. Понуда важи 30 дана од дана отварања понуде.
3. Коришћење услуга и плаћање ће се вршити месечно, мин. 20-ог дана у текућем 

месецу за претходни месец.
4. Уговорене цене су непроменљиве.
5. Уговор се закључује на период од 1 (једне) године.

      6. Укупна вредност понуде  без ПДВ-a  _______________________
      словима: _______________________________________________________ 
7. Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом _______________________ 
       словима: _______________________________________________________
8. Буџет за бенефицирану  набавку мобилних телефон апарата по 1 динар : 
_____________
9. Рок плаћања (не пре, мин. 20-ог дана у текућем месецу за претходни месец): 
___________________________________________________________________________
_
10.цена месечне претплате по једном броју без ПДВ-а: ______________________

(тачке 6 и 7 уписати вредност из табеле)

1. (ЦС) ЦЕНА САОБРАЋАЈА У ЗЕМЉИ ВАН ПОСЛОВНЕ ГРУПЕ НАРУЧИОЦА за 
групу од 71-og броја на месечном нивоу:

 Мрежа Количина Јединица

Цена по 
јед.мере

без ПДВ-а
Укупна цена   без 
ПДВ-а

ТЕЛЕНОР 2.412,87 Минут

МТС 1.282,50 Минут

ВИП 528,53 Минут

НАЦИОНАЛНИ 176,33 Минут

СМС 3.178,62 Број порука



Месечна 
претплата 71 Број бројева

Укупна понуђена цена  без ПДВ-а:

Укупан ПДВ:

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:

(Структура позива у табели је формирана, на бази месечног просека, а на основу 
годишњег пресек услуга изван пословне мреже)

БУЏЕТ ЗА БЕНИФИЦИРАНУ НАБАВКУ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОН АПАРАТА по 1 динар : 
______________________

У _________________                                                                             Овлашћено лице:
Дана: ______________                                                                                             
                                                                                  М.П.                                   

______________________   
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