МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА, ПЕТРОВАРАДИН
Тврђава број 4, Петроварадин
ред. бр. ЈН МВ 1.2.4/2018-

Централа музеја: (021)6433-145;6433-613, Водичка служба:(021) 6433-145;(021) 6433-613 e-mail:muzejgrada.ns@gmail.com

БРОЈ/NUMBER: 01-108-5/10-2018

ДАТУМ/DATE:27.07.2018година

I ИЗМЕНА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга- Услуге МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
-МАЛА ВРЕДНОСТ-ЈН МВ 1.2.4/2018
БРОЈ КД: 01-108-5/6-2018 од 26.07.2018.године

Позив и Конкурсна документација објављени на
ПЈН и интернет страници наручиоца:

26.07.2018.године

Рок за подношење понуда:
Јавно отварање понуда:

03.08.2018.године до 13:00 сати
03.08.2018.године у 14:00 сати
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МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА, ПЕТРОВАРАДИН
Тврђава број 4, Петроварадин
ред. бр. ЈН МВ 1.2.4/2018-

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015), а у
вези са Одлуком о покретању поступка број 01-108-5/3-2018 од 17.07.2018.године. (ред.број ЈН МВ
1.2.4/2018),
-Комисија за јавну набавку образована Решењем директора МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ
САДА,ПЕТРОВАРАДИН број 01-108-5/4-2018 од 17.07.2018.године
припремила је

I ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку за јавну набавку услуга- Услуге МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
-МАЛА ВРЕДНОСТ-ЈН МВ 1.2.4/2018, БРОЈ КД: 01-108-5/6-2018 од 26.07.2018.године
ПРЕДМЕТ: Информација о измени конкурсне документацији за јавну набавку Услуге МОБИЛНЕ
ТЕЛЕФОНИЈЕ
Извршити исправку у тексту. Набавка објављена
Портала јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси Наручиоца www.museumns.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ од
26.07.2018.године
Комисија је уочила штампарску грешку у конкурсној документацији у делу спецификације,
и сходно томе врши исправку и измену конкурсне документације

1. У делу Конкурсне документације на 4/50,
Стоји
-

број корисника СИМ картица у мрежи (групи) Наручиоца је 50 уз могућност накнадног
повећања броја корисника;

врши се измена и треба да стоји
-

број корисника СИМ картица у мрежи (групи) Наручиоца је 44 уз могућност накнадног
повећања броја корисника;

2. У делу Конкурсне документације на 24/50,
Стоји
6.4.ТАБЕЛА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуге мобилне телефоније

Пакет

Претплата
по пакету

Број
линија

Укупна месечна
претплата

ПДВ

1

2

3=(1х2)

4

Пакет 1

45

Пакет 2

5

Укупно

-

Укупна месечна
претплата са ПДВом
5=(3+4)

50
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врши се измена и треба да стоји
6.4.ТАБЕЛА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуге мобилне телефоније

Пакет

Претплата
по пакету

Број
линија

Укупна месечна
претплата

ПДВ

1

2

3=(1х2)

4

Пакет 1

40

Пакет 2

4

Укупно

-

Укупна месечна
претплата са ПДВом
5=(3+4)

44

3. У делу Конкурсне документације на 36/50,
Стоји
Члан 2.

Пакет

1. Претплата
по пакету

2. Број
линија

3. Укупна месечна
претплата

4. ПДВ

1

2

3=(1х2)

4

Пакет 1

45

Пакет 2

5

Укупно

-

5. Укупна месечна
претплата са ПДВом
5=(3+4)

50

врши се измена и треба да стоји
Члан 2.

Пакет

1. Претплата
по пакету

2. Број
линија

3. Укупна месечна
претплата

4. ПДВ

1

2

3=(1х2)

4

Пакет 1

40

Пакет 2

4

Укупно

-

5. Укупна месечна
претплата са ПДВом
5=(3+4)

44

3 / 11
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Документација са извршеним исправкама која је обавезна да се попуни и
достави уз понуду

6.4.ТАБЕЛА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуге мобилне телефоније

Пакет

Претплата
по пакету

Број
линија

Укупна месечна
претплата

ПДВ

1

2

3=(1х2)

4

Пакет 1

40

Пакет 2

4

Укупно

-

Укупна месечна
претплата са ПДВом
5=(3+4)

44

ПОНУЂАЧ
М.П. ___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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7) МОДЕЛ УГОВОРА

Н а п о м е н а : Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину уговора
који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен уговор о јавној набавци.
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека
рока за подношење захтева за заштиту права.
Понуђач којем је уговор додељен дужан је да у року од 8 дана од дана пријема уговора исти потпише и овери и
врати Наручиоцу.
Модел уговора понуђач попуњава*празна места и оверава и доставља уз понуду.

*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору морају
бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Редни број ЈНMВ 1.2.4/2018
закључен дана *____________ 2018.године (*попуњава Наручилац приликом закључења
уговора), у Новом Саду, између:
1. МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА,ПЕТРОВАРАДИН, Тврђава број 4, Петроварадин (у даљем
тескту: Наручилац услуга), кога заступа Овлашћено лице за заступање Оља Мгловски
и
2. ________________________________________________________________
(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР)

из _____________________________, ул. ___________________________ бр.____,
(у даљем тексту: Добављач), кога заступа __________________________________.
(навести функцију и име и презиме)

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1_____________________________________________________ из _____________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2_____________________________________________________ из _____________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
2.3_____________________________________________________ из _____________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
2.4_____________________________________________________ из _____________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
2.5_____________________________________________________ из _____________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,

5 / 11

МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА, ПЕТРОВАРАДИН
Тврђава број 4, Петроварадин
ред. бр. ЈН МВ 1.2.4/2018-

(у даљем тексту:Добављач), а коју заступа ____________________________________.
(навести име и презиме)
На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од _____________
2016. године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се сагласиле да заједнички
пуномоћник групе понуђача буде_____________________________ директор
________________________________
(навести име и презиме)
(навести скраћено пословно име из АПР)
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ који је овлашћен да предузима
све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.
Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за
извршење преузетих обавеза.
Подаци о наручиоцу:

Подаци о добављачу:

ПИБ:

100450673

ПИБ:

Матични број:

08080950

Матични број:

Број рачуна:
Телефон:

840-49664-31,
Управа за трезор Нови Сад

Телефон:

021/6433-145;6433-613

Факс:
E-mail:

Број рачуна и назив
банке:

Факс:
muzejgrada.ns@gmail.com

E-mail:

Основ уговора:
Број ЈН:
Редни број ЈНOП:
Датум објављивања Позива за подношење позива на
Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца
Број и датум одлуке о додели уговора:

*

Понуда изабраног понуђача деловодни број: *___________ од * _________ 2017.год
НАПОМЕНА: сва поља у табели Основ уговора означена са * попуњава Наручилац пре закључења
уговора
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је услуге коришћења мобилне телефоније за потребе МУЗЕЈА ГРАДА
НОВОГ САДА, ПЕТРОВАРАДИН,
у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са
конкурсном документацијом и понудом добављача бр. _____ од _________ 2018. год.
Понуда и спецификација чини саставни део Уговора.
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ЦЕНА
Члан 2.

Пакет

1. Претплата
по пакету

2. Број
линија

3. Укупна месечна
претплата

4. ПДВ

1

2

3=(1х2)

4

Пакет 1

40

Пакет 2

4

Укупно

-

5. Укупна месечна
претплата са ПДВом
5=(3+4)

44

1) Цене саобраћаја у земљи за 50 SIM картица,
Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из понуде и стварно пруженим
услугама, за период од 12 месеци.
Уговорене цене су фиксне и непроменљиве до коначног испуњења уговорених обавеза у
целости.
Цене услуга које нису наведене у табели понуде из члана 2. овог Уговора, обрачунаваће се
према тржишним ценама из важећег ценовника Добављача. Добављач је дужан да предметни
ценовник учини доступним наручиоцу у сваком тренутку.
КВАЛИТЕТ
Члан 3.
Добављач ће пружати услуге које ће у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и
испуњавати услове и захтеве из понуде и спецификације која је саставни део овог уговора.
Добављач гарантује квалитет пружених услуга.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму пружене услуге или висини рачуна,
добављач мора у року од 15 дана од дана пријема рекламације отклонити евентуалне недостатке.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Добављач предаје
Наручиоцу у депозит, као гаранцију за добро извршење посла,
безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, регистровану, бланко соло меницу серијског
броја ___________ са меничним овлашћењем на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ са
роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Добављач, приликом предаје менице и меничног овлашћења за добро извршење посла,
предаје и картон депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице из става
1. овог члана.
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може
реализовати депоновану бланко соло меницу из става 1. овог члана у случају да не изврши своју
обавезу из Уговора која се односи на уговорен рок испоруке, квантитет и квалитет извршених услуга,
као и у случају да не изврши друге уговорене обавезе у складу са Уговором.
Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све до
испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћају истом.
У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује бланко
соло меницу из става 1. овог члана.
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ПЛАЋАЊЕ
Члан 5.
Наручилац се обавезује да ће плаћање вршити месечно, до 30-ог у текућем месецу за
претходни месец, на основу примљеног исправно сачињеног рачуна.
Рачун за пружене услуге мора да буде насловљен на Наручиоца: МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ
САДА, ПЕТРОВАРАДИН, ,
Добављач се обавезује да приликом испоставаљања рачуна Наручиоцу у истом наведе
јединичне цене услуга и врсту извршених услуга.
Добављач се обавезује да на захтев Наручиоца достави рачун с детаљном спецификацијом
услуга.
Обавезе Наручиоца из закључених уговора које доспевају у наредној буџетској години биће
реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску
годину.
Члан 6.
У случају промене постојећег мобилног оператера све трошкове по основу преноса постојећих
бројева (трошкове накнада приликом преноса, утврђене Правилником о преносивости броја) сноси
изабрани Добављач, а изабрани Добављач је дужан да омогући Наручиоцу да задржи постојеће
бројеве у оквиру корисничке мреже са постојећим позивним бројевима и пружи техничку подршку за
пренос података са постојећих картица.
У трошкове из става 1. овог члана не спадају трошкови које Наручилац има према претходном
оператеру.
Наручилац може повећати број претплатничких бројева по којима користи услуге Добављача
када се укаже потреба Наручиоца у оквиру постојећег буџета, а може и да смањује број активних
бројева (картица) максимално до 3%.
Добављач се обавезује да ће наручиоцу обезбедити коришћење услуге GSM мреже на начин
и под условима утврђеним овим уговором за све претплатничке бројеве као и за сваки нови
претплатнички број.
Добављач за све уговорене претплатничке бројеве наручиоца одговара за:
-одлазни и долазни међународни саобраћај,
-коришћење свих постојећих и аутоматски укључење нових услуга GSM мреже Добављача.
Члан 7.
Наручилац је обавезан да мобилне телефоне купљене по бенефицираним ценама користи
искључиво уз уговорене претплатничке бројеве.
Уговорене обавезе по купљеним мобилним телефонима по бенефицираним ценама морају
бити усаглашене са датумом истека уговора.
Добављач је у обавези, да у оквиру додељеног буџета, да све мобилне апарате из актуелних
месечних комерцијалних понуда (које су јавно доступне) понуди Наурчиоцу по бенефицираној цени
_____* динар. (*уписати понуђену цену)
Цена испоручених мобилних телефона који се урачунавају у буџет за бенефицирану набавку
мобилних телефона, морају бити у складу са тржишним ценама из важећег ценовника, који је важећи
на дан испоруке мобилних телефона.
Мобилни телефони по бенефицираним ценама се испоручују без нових GSM картица, осим у
случају да Наручилац захтева супротно.
Добављач се обавезује да приликом испоруке мобилних телефоне, Наручиоцу преда и
пратећи прибор и додатне уређаје по спецификацији произвођача и оригиналну каталошку и/или
другу документацију: гаранцију, атесте, сертификате, упутство за употребу и одржавање мобилног
телефона, као и друга пратећа документа. Гарантни лист и упутство за употребу и одржавање морају
бити предати у оригиналу и у преводу на српски језик.
Испорука и предаја наведених мобилних телефона врши се у року од 7 дана од дана захтева
за испоруку одређеног модела који је у званичној понуди Добављача, у складу са спецификацијом
утврђеном у сарадњи са Наручиоцем и уз издавање отпремнице.
Приликом испоруке мобилних телефона овлашћена лица Наручиоца ће извршити преглед
испоручених мобилних телефона и гарантног листа.
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У случају видљивих недостатака на испорученим мобилним телефонима или у случају
недостављања гарантног листа, Наручилац неће примити опрему, а Записник о недостацима
мобилних телефона и гарантног листа доставиће Добављачу.
ВИША СИЛА
Члан 8.
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорених обавеза.
О дану наступања, трајању, односно дану престанка више силе, уговорне стране су у обавези
да једна другу обавесте писаним путем у року од 3 дана од дана сазнања за исту.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Добављач гарантује тајност података Наручиоца везаних за коришћење услуга, као и слободу
и тајност комуникације коришћењем његових услуга, у границама важећих прописа. Са наведеним
подацима добављач може поступати само у циљу реализације уговора, извршавања његових на
закону заснованих обавеза, наплате потраживања и развоја његових услуга.
Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације
од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у
безбедносном смислу.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о електронским телекомуникацијама и подзаконским и општим актима из области
електронских телекомуникација, као и одредбе општих услова пословања добављача уколико нису у
суротности са овим уговором.
Члан 11.
Уговор сe закључује на период од једне године, почев од 10.08.2018. до 10.08.2019. године, а
ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Престанком уговора престају све уговорене обавезе наручиоца по основу набавке мобилних
телефона по бенфицираним ценама и по основу коришћења услуга у GSM мрежи, осим доспелих
обавеза у року важења уговора.
Члан 12.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну
страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог
обавештења о раскиду Уговора.
У свим случајевима једностраног раскида уговора, уговорна страна која је скривила раскид је
у обавези да другој уговорној страни накнади штету коују претрпи у складу са општим правилима
одговорности за штету.
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У случају да Добављач скриви раскид уговора наручилац сем права на једострани раскид
уговора и накнаду штете није у обавези да исплати преостле месечне обавезе је је има до истека
уговореног периода.
Члан 13.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају
надлежност стварно надлежног судау Новом Саду.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 6 (шест)
примерака а Добављач 2 (два) примерка.
ЗА НАРУЧИОЦА УСЛУГА
Овлашћено лице за заступање
___________________
Оља Мгловски
___________________
датум потписивања уговора

ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГА

_____________________

__________________
датум потписивања уговора
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом.
Измене и допуне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним
набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Уз конкурсну документацију обавезно је приложити допис о иформацији
о измени и допуни текста конкурсне документације.
Понуђачи су дужни ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА
доставе попуњен и оверен из ове измене, ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ и МОДЕЛ
УГОВОРА из конкурсне документације не примењив је ради насталих измена.
Евентуалне информације можете добити на телефоне: 021 6432–576, председник комисије
Вељко Новаковић, 021 431 – 211, локал 31, Број факса је 021 6431 – 198.

- Комисија:
1.
2.

3.

Вељко Новаковић служ. за јавн.наб, председник
Јасна Ђерманов дипл правник, члан
Атила Хорнок, члан

председник комисије
Вељко Новаковић
Доставити:
1.
2.
3.

Портал јавних набавки
Сајт Музеја
Архиви
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