МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА, ПЕТРОВАРАДИН
Тврђава број 4, Петроварадин
ред. бр. ЈН МВ 1.2.4/2019

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

БРОЈ/NUMBER: 01-107-7/10-2019

ДАТУМ/DATE:07.08.2019.година

I ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку услуга- Услуге МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
-МАЛА ВРЕДНОСТ-ЈН МВ 1.2.4/2019
БРОЈ КД: 01-107-7/6-2019 од 06.08.2019.године

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

06.08.2019.године

Рок за подношење понуда:
Јавно отварање понуда:

14.08.2019.године до 13:00 сати
14.08.2019.године у 14:00 сати
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МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА, ПЕТРОВАРАДИН
Тврђава број 4, Петроварадин
ред. бр. ЈН МВ 1.2.4/2019

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 01-107-7/3-2019 од 29.07.2019.године. (ред.број ЈН МВ
1.2.4/2019),
-Комисија за јавну набавку образована Решењем Овлашћено лице за заступање МУЗЕЈА
ГРАДА НОВОГ САДА,ПЕТРОВАРАДИН број 01-107-7/4-2019 од 29.07.2019.године
припремила је

I ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку услуга- Услуге МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
-МАЛА ВРЕДНОСТ-ЈН МВ 1.2.4/2019
БРОЈ КД: 01-107-7/6-2019 од 06.08.2019.године
ПРЕДМЕТ: Информација о измени конкурсне документацији за јавну набавку услуга- Услуге
МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ - МАЛА ВРЕДНОСТ(ред. бр. ЈНМВ 1.2.4/2019-, БРОЈ КД: 01-107-7/6-2019
од 06.08.2019.године
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
06.08.2019.године
Комисија је уочила штампарску грешку у конкурсној документацији у делу спецификације

1. У делу Конкурсне документације на 15/50
Стоји

5) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
5)1)
елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и
вредносно изражени који ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда:

Пакет

Претплата
по пакету
(без ПДВа)

Претплата
по пакету
(са ПДВом)

1

2

Пакет
1
Пакет
2

Број
линија

Укупна
месечна
претплата
(без ПДВа)

Укупна
месечна
претплата
(са ПДВом)

Укупна
претплата
за 12 месеци
(без ПДВ-а)

Укупна
претплата за
12 месеци
(са ПДВ-ом)

3

4 (1х3)

5 (2х3)

6(кол 4х24)

7(кол 5х24i)

40
4
Укупно

44
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МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА, ПЕТРОВАРАДИН
Тврђава број 4, Петроварадин
ред. бр. ЈН МВ 1.2.4/2019

врши се измена и треба да стоји
Пакет

Претплата по
пакету (без
ПДВ-а)

Претплата по
пакету (са
ПДВ-ом)

Број
линија

1

2

3

Пакет 1

40

Пакет 2

4
Укупно

Укупна
месечна
претплата
(без ПДВ-а)
4
(колона 1 х
колона 3)

Укупна
месечна
претплата
(са ПДВ-ом)
5
(колона 2 х
колона 3)

Укупна
претплата
за 12 месеци
(без ПДВ-а)
6
(колона 4 х 12
месеци)

Укупна претплата
за 12 месеци
(са ПДВ-ом)
7
(колона 5 хколона
12)

44

2. У делу Конкурсне документације на 25/50
Стоји

6.5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (са упутством како да се попуни)
Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће
имати у реализацији набавке.
Основни елементи структуре понуђене цене у предметној јавној набавци су:

Пакет

Претплата
по пакету
(без ПДВа)

Претплата
по пакету
(са ПДВом)

1

2

Пакет
1
Пакет
2

Број
линија

Укупна
месечна
претплата
(без ПДВа)

Укупна
месечна
претплата
(са ПДВом)

Укупна
претплата
за 24 месеца
(без ПДВ-а)

Укупна
претплата за
24 месеца
(са ПДВ-ом)

3

4 (1х3)

5 (2х3)

6(кол 4х24)

7(кол 5х24)

40
4
Укупно

44

УКУПНА МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА ЗА 44 БРОЈА-ЛИНИЈА ФОРМИРАНИХ КРОЗ
2 ВРСТЕ ПАКЕТА
УПУТСТВО О ПОПУЊАВАЊУ ОБРАСЦА:
;
 У колону 6. понуђач уписује једничну цену претплате за 24 месеца, без ПДВ-а за тражени број пакета;
 У колону 7. понуђач уписује једничну цену претплате за 24. месеца, са ПДВ-ом за тражени број пакета;
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врши се измена и треба да стоји
6.5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (са упутством како да се попуни)
Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће
имати у реализацији набавке.
Основни елементи структуре понуђене цене у предметној јавној набавци су:

Пакет

Претплата
по пакету
(без ПДВ-а)

Претплата
по пакету
(са ПДВом)

Број
линија

Укупна месечна
претплата (без
ПДВ-а)

Укупна месечна
претплата
(са ПДВ-ом)

1

2

3

4
(колона 1 х
колона 3)

5
(колона 2 х
колона 3)

Пакет
1
Пакет
2

Укупна
претплата
за 12 месеца
(без ПДВ-а)
6
(кол 4 х 12
месеци)

Укупна претплата
за 12 месеца
(са ПДВ-ом)
7
(колона 5 х 12
месеци)

40
4
Укупно

44

УКУПНА МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА ЗА 44 БРОЈА-ЛИНИЈА ФОРМИРАНИХ КРОЗ
2 ВРСТЕ ПАКЕТА
УПУТСТВО О ПОПУЊАВАЊУ ОБРАСЦА:
;
 У колону 6. понуђач уписује једничну цену претплате за 12 месеца, без ПДВ-а за тражени број пакета;
 У колону 7. понуђач уписује једничну цену претплате за 12. месеца, са ПДВ-ом за тражени број пакета;
3. У ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у тачки 5
Стоји
5)
критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
а) критеријум: економски најповољнија понуда;
Прецизни опис критеријума садржани су у Конкурсној документацији.
-оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума:
Цене месечне претплате ПАКЕТ1 (C1) 80 пондера
Цене месечне претплате ПАКЕТ 2 (C2) 20 пондера
Укупно:
100 пондера
Комисија врши исправку у позиву јер је у позиву наведено да је критеријум
најповољнија понуда као што стоји у конкурсној документацији на страни 15/55

економски

Избор најповољнијег понуђача ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена из
уесто да је критеријум најнижа понуђена цена
Комисија ће изменути позив као нову верзију на порталу јавних набавки
поставити нову верзију Позива

а на сјту музеја

4. Комисија врши исправку конкурсне документације на стани 2/55
имена заменика члана комисије
стоји
1. Жељко Паниан

4/7

МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА, ПЕТРОВАРАДИН
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врши се измена и треба да стоји
1. феђа Киселички
Комисија врши исправку штампарске грешке у конкурсној документацији
Комисија је формирала поново све обрасце односно све стране на којима је вршена
исправка
Комисија напомиње овом исправком не врши се померање предаје и отварања понуда већ
само техничка исправка ради учињене штампарске грешке.

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом.
Понуђачи су дужни да доставе понуду на обрасцима који су дати у I
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈАЕ, као прилог у противном понуда биће
одбијена као неодговарајућа ради битних недостатака, не сме се вршити
исправка у конкурсној документацији на странама на којим је вршена исправка.
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..
Евентуалне информације можете добити на телефоне 021 6432055, председник комисије Вељко
Новаковић, ,
- Комисија:
1.
2.
3.

Вељко Новаковић служ. за јавн.наб, председник
Јасна Ђерманов дипл правник, члан
Ђорђе Лазић, члан

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

Портал јавних набавки
Сајт Музеја
Архиви
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Прилог уз I ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
5) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
5)1)
елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и
вредносно изражени који ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда:

Пакет

Претплата по
пакету (без
ПДВ-а)

Претплата по
пакету (са
ПДВ-ом)

Број
линија

1

2

3

Пакет 1

40

Пакет 2

4
Укупно

Укупна
месечна
претплата
(без ПДВ-а)
4
(колона 1 х
колона 3)

Укупна
месечна
претплата
(са ПДВ-ом)
5
(колона 2 х
колона 3)

Укупна
претплата
за 12 месеци
(без ПДВ-а)
6
(колона 4 х 12
месеци)

Укупна претплата
за 12 месеци
(са ПДВ-ом)
7
(колона 5 хколона
12)

44

Избор најповољнијег понуђача ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена из
Обрасца структуре цене: Колона 6 - Укупно без ПДВ-а.
Плаћање се врши у року до ____ попуњава понуђач календарских дана од дана пријема рачуна за
извршене услуге.
Гарантни рок за извршене услуге није предвиђен.
Важност понуде..................................... попуњава понуђач
Понуду подноси (заокружити одговарајуће): самостално, заједничка понуда, понуда са
подизвршиоцем.

5)2)

елементе критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац изршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или
истом понуђеном ценом:

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће извршити
доделу уговора на основу тога што ће предност имати понуђач који понуди мању Цену месечне
претплате ПАКЕТ1 (C1)

М.П._________________________
потпис овлашћеног лица
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6.5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (са упутством како да се попуни)
Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће
имати у реализацији набавке.
Основни елементи структуре понуђене цене у предметној јавној набавци су:

Пакет

Претплата
по пакету
(без ПДВ-а)

Претплата
по пакету
(са ПДВом)

Број
линија

Укупна месечна
претплата (без
ПДВ-а)

Укупна месечна
претплата
(са ПДВ-ом)

1

2

3

4
(колона 1 х
колона 3)

5
(колона 2 х
колона 3)

Пакет
1
Пакет
2

Укупна
претплата
за 12 месеца
(без ПДВ-а)
6
(кол 4 х 12
месеци)

Укупна претплата
за 12 месеца
(са ПДВ-ом)
7
(колона 5 х 12
месеци)

40
4
Укупно

44

УКУПНА МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА ЗА 44 БРОЈА-ЛИНИЈА ФОРМИРАНИХ КРОЗ
2 ВРСТЕ ПАКЕТА
УПУТСТВО О ПОПУЊАВАЊУ ОБРАСЦА:
 У колону 2. понуђач уписује једничну цену за Пакет са траженим карактеристикама, без ПДВ-а;
 У колону 3. понуђач уписује цену цену за Пакет са траженим карактеристикама са ПДВ-ом;
 У колону 4. понуђач уписује једничну цену претплате месечном нивоу, без ПДВ-а за тражени број пакета;
 У колону 5. понуђач уписује једничну цену претплате месечном нивоу, са ПДВ-ом за тражени број пакета;
 У колону 6. понуђач уписује једничну цену претплате за 12 месеца, без ПДВ-а за тражени број пакета;
 У колону 7. понуђач уписује једничну цену претплате за 12. месеца, са ПДВ-ом за тражени број пакета;
 Понуђач попуњава све ставке из Обрасца структуре цене
Јединичне цене наведене у Обрасцу структуре цене не могу се увећавати током трајања уговора
Укупан број линија по пакетима је 44.
НАПОМЕНА: У предметној набавци током периода трајања уговора неће се вршити усклађивање цена из разлога
што су цене фиксне (на основу учешћа трошкова материјала, рада, енергената), те није потребно наводити/дати
процентуално учешће одређене врсте трошкова, с обзиром на то да тај податак није неопходан

М.П._________________________
потпис овлашћеног лица
НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси група понуђача образац структуре цене потписује и оверава печатом члан групе понуђача –
носилац посла
Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени
гласник РС», бр. 86/15) у обрасцу структуре цене морају бити приказани основни елементи понуђене цене, као што су:
1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ
2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања
цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада енергената)
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу
понуде.
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