
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-1154/4-2017 

Датум:21.04.2017. 

Нови Сад 

 
 
 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 124/2012, 14/15 и 68/15), 
обавештавамо Вас о изменама конкурсне документације и продужењу рока за подношење понуда. 
 
 Нови рок за подношење понуда је 04.05.2017.године до 09:30 часова, а отварање понуда је 
04.05.2017.године у 10:00 часова. 
 

Измена конкурсне документације је у обрасцу Понуде (обр.4) која је саставни део конкурсне 
документације, односно у табели спецификације. 
Табела спецификације услуга које се вреднују за избор најповољније понуде се мења, односно из 
табеле се искључују ставке под редним бројем 7- Месечна претплата за ТФ прикључак, јер су одређени 
оператери ограничени ценом месечне претплате за телефонски прикључак. И даље остаје да цена 
месечне претплате може бити максимално до 550,00 динара без ПДВ-а, али се тај елемент неће 
сабирати у укупну вредност понуде. Такође се из табеле искључује и ставка под редним бројем 9- Сеоба 
телефонског прикључка, јер је у конкурсној документацији под обавезним условима већ дефинисано да 
је сеоба телефонског прикључка без додатних трошкова за Наручиоца.  
 
 У прилогу је нов образац понуде. 
 
 
 
       Председник Комисије за ЈНМВ 02/2017 
        Жељко Чобановић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Српско народно позориште 
Позоришни трг 1  
21000 Нови Сад  
Република Србија 
Телефон: ++38121 6614-833, 6621-411 
Факс: ++38121 6614-833 
e-mail: rjpp@snp.org.rs 

www.snp.org.rs   

Српско народно позориште – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА, НОВИ САД 
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П О Н У Д А 

                                                  За  JНМВ  

              услуга-  фиксна телефонија  

број: 02/2017 

 

Попунити генералије: 

1. Подаци о понуђачу  

Назив понуђача:  

Седиште:  

Aдреса:  

Бр.рачуна и назив 

банке: 

 

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Mатични број:  

Тел/факс:  

Маил адреса:  

Име особе за контакт:  

Лице овлашћено за 

потписивање уговора: 

 

 

 

1. Понуду подносимо: а) самостално,  б) са подизвођачем,  в) као заједничку  (заокружити) 

 

- Подаци о подизвођачу 

Назив подизвођача:  

Седиште:  

Aдреса:  

Бр.рачуна и назив 

банке: 

 

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Mатични број:  

Тел/факс:  

Маил адреса:  

Проценат укуоне 

вредности набавке коју 

ће извршити 

подизвођач: 

 

Део предмета набавке 

коју ће извршити 

подизвођач: 

 



Име особе за контакт:  

Лице овлашћено за 

потписивање уговора: 

 

 

 

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 

је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 

 

 

- Подаци о учеснику у заједничкој понуди 

Назив учесника у 

заједничкој понуди: 

 

Седиште:  

Aдреса:  

Бр.рачуна и назив 

банке: 

 

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Mатични број:  

Тел/факс:  

Маил адреса:  

Име особе за контакт:  

 

Напомена: 

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 

који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 

копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

2. Понуда важи (минимум 30 дана од дана отварања понуде) : _________ дана. 

3. Уговорене цене су непроменњиве. 

4. Време успостављања услуге: _________ дана од закључења уговора. 

5. Рок плаћања (минимум до 15-ог у месецу): __________________ за претходни месец, а 

по пријему фактуре за пружену услугу коју испоставља пружаоц. 

6. Месечна претплата по једном телефонском прикључку: _____________дин без ПДВ-а 

(максимално 550,00 дин без ПДВ-а) 

7. Укупна вредност понуде  без ПДВ-a по јед.мере: _________________________   

      словима: __________________________________________________________ 

8. Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом по јед.мере: _________________________  

       словима: ___________________________________________________________ 
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Ред.бр Назив услуге Јединица 

мере (јм) 

Цена по 

јед.мере без 

ПДВ-а 

Цена по 

јед.мере са 

ПДВ-ом 

1 Месни саобраћај – разговори 

обављени у оквиру исте мрежне 

групе 

1 минут   

2 Међумесни саобраћај – разговори 

обављени 

између мрежних група 

1 минут   

3 Телефонски разговори од 

претплатника фиксне ка мобилној 

телефонији МТС 

1 минут   

4 Телефонски разговори од 

претплатника фиксне ка мобилној 

телефонији ТЕЛЕНОР 

1 минут   

5 Телефонски разговори од 

претплатника фиксне ка мобилној 

телефонији ВИП 

1 минут   

6 Међународни телефонски 

разговори ка фиксној мрежи група 

I (граничне земље са Реп. Србијом) 

1 минут   

7 Нов директан телефонски 

прикључак (ТФ) 
1 комад   

8 Промена броја ТФ прикључка 1 комад   

9 Поновно укључење ТФ прикључка 1 комад   

                                                                                  

УКУПНО = 

  

 

 

Понуђене услуге су у свему усаглашене са спецификацијом и у погледу квалитета задовољавају 

важеће стандарде и испуњавају услове и захтеве прописане конкурсном документацијом. 

Услуга која је предмет набавке ће се пружати у складу са Правилником о параметрима 

квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле 

обављања делатности електронских комуникација („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2011 и 3/2014). 

Понуђач гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора. 

Место пружања услуге је пословни простор у Новом саду (на локацијама Позоришни трг 1 и 

Ђорђа Рајковића 5). 

 

 

У _________________                                                              Овлашћено лице:                           

Дана: ______________                          М.П.                                                                    

                                               

______________________    

 

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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