
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 

Број: 311/5-1 

Датум: 07.05.2015. 

Jaвна набавка број: МТ-11/2015 

 

Предмет: измена конкурсне документације у вези са 

јавном набавком услуга – услуге коришћења мобилне 

телефоније (МТ-11/2015) и одговор на постављено 

питање 

 

Дана 07.05.2015. електронским путем, на адресу: ј.papovic@narodnimuzej.rs упућено је 
питање у вези са деловима из конкурсне документације следеће садржине: 

 
У вези са припремом понуде за јавну набавку услуга мобилне телефоније МТ-11/2015  
молимо вас за појашњења и одговор на питање: 
 
1. У Конкурсној документацији треба навести да је најнижа понуђена цена 0,00 
динара и да понуђач који понуди 0,00 динара добија максимални број пондера  
2. За остале параметре цене који се пондеришу, све формуле треба променити, тако 
да цифра која множи разломак буде обавезно мања од износа максималног пондера  (нпр. 
уколико је максимални пондер 15, онда се разломак множи са 10, 5 или слично). У 
супротном, дешава се случај да два понуђача обавезно добијају максимални број пондера, 
и онај који да нулу, као и онај који да прву следећу најнижу цену. Да не би дошло до 
овога, формула се мора изменити 
 
С тим у вези, 
Наручилац, Народни музеј у Београду, доставља измену конкурсне документације у 
поступку јавне набавке мале вредности  услуга – услуге коришћења мобилне телефоније 
(МТ-11/2015) 
Измена ће бити објављена на сајту Народног музеја у Београду и порталу јавних набавки. 
 
 

Председник Комисије 
Гордана Грабеж 
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НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 

Број: 311/5-2 

Датум: 07.05.2015. 

Jaвна набавка број: МТ-11/2015 

 

 
 
 
 
Предмет: измена конкурсне документације 
 
 
 
Обавештавамо потенцијалне понуђаче да се у прилогу налази измена конкурсне 

документације – поглавље V  - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ, тачка 13 (стране 19 до 22). 



 IV  - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

 
           4. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Критеријум за оцењивање понуде у предметној јавној набавци мале вредности јесте 
економски најповољнија понуда. Уколико два или више понуђача понуде исту најнижу 
цену, као најповољнији биће изабран понуђач који понуди краћи рок испоруке услуга. 
Уколико и овај податак не може да се искористи за избор најповољнијег понуђача, онда ће 
меродаван бити дужи рок важења понуде. 
 
 
 
Елементи критеријума су: 
 
I - Цена 
 
1. Цена месечне претплате по телефонском броју...........................................40 пондера 
 
2. Цена месечне претплате по телефонском броју за „ВИП 1 групу“ ...........5 пондера 
 
3. Цена месечне претплате по телефонском броју за „ВИП 2 групу“ ...........5 пондера 
   
4. Цена позива ка бројевима у мрежи понуђача ван корисничке групе 
наручиоца...........................................................................................................................10 пондера 
 
5. Цена позива ка бројевима ван корисничке групе наручиоца ван мреже 
понуђача................................................................................................................................5 пондера  
 
6. Цена позива ка фиксним телефонима ван корисничке групе 
Наручиоца............................................................................................................................5 пондера  
 
Напомена: најнижа понуђена цена може бити 1,00 динара. Уколико понуђач достави 
понуду од 1,00 динара за било који од наведених параметара, добиће максималан број 
пондера. Уколико два или више понуђача доставе понуду у износу од 1,00 динара, сви 
понуђачи који доставе такву понуду добиће максималан број пондера.  
   
  Буџет за бенефицирану набавку  мобилних телефонских уређаја (1,00 дин) 
 
Буџет набавку  мобилних телефонских уређаја по бенефицираним ценама од 1,00 дин. по 
апарату без ПДВ-а ......................................................................................................30 пондера  
  
 
 
Број пондера израчунава се по следећој формули: 
 



I– Цена 
 
1.         Цена месечне претплате по телефонском броју  
 
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималних 40 бодова, док се бодови 
осталих понуђача изачунавају према формули: 
 
    Најнижа понуђена цена  
 ББП =  -----------------------------------------------------------------    Х 40 
                             понуђена цена појединачне понуде 
 
 
2.  Цена месечне претплате по телефонском броју за  „ВИП 1 групу“ 
 
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималних 5 бодова, док се бодови осталих 
понуђача изачунавају према формули: 
 
 
 
    Најнижа понуђена цена  
 ББПВИП1=  -----------------------------------------------------------------  Х 5 
                             понуђена цена појединачне понуде 
 
 
3.  Цена месечне претплате по телефонском броју за  „ВИП 2 групу“ 
 
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималних 5 бодова, док се бодови осталих 
понуђача изачунавају према формули: 
 
 
 
    Најнижа понуђена цена  
 ББПВИП2 =  -----------------------------------------------------------------  Х 5 
                             понуђена цена појединачне понуде 
 
 
4. Цена позива ка бројевима у мрежи понуђача ван корисничке групе Наручиоца  
 
 
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималних 10 бодова, док се бодови 
осталих понуђача изачунавају према формули: 
 
    Најнижа понуђена цена  
 ББУМП =  -----------------------------------------------------------------    Х 10 
                             понуђена цена појединачне понуде 
 
 



5. Цена позива ка бројевима ван корисничке групе наручиоца ван мреже понуђача 
 
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималних 5 бодова, док се бодови осталих 
понуђача изачунавају према формули: 
 
    Најнижа понуђена цена  
 ББВМП =  -----------------------------------------------------------------    Х 5 
                             понуђена цена појединачне понуде 
 
6. Цена позива ка фиксним телефонима ван групе Наручиоца 
 
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималних 5 бодова, док се бодови осталих 
понуђача изачунавају према формули: 
 
    Најнижа понуђена цена  
 ББФ =  -----------------------------------------------------------------    Х 5 
                             понуђена цена појединачне понуде 
 
 
 
ЦЕНА (ББЦ )= ББП+ ББПВИП1+ ББПВИП2+ББУМП+ББВМП+ББФ 
 
Напомена: Најнижа понуђена цена за све горе наведене параметре може бити 1,00 
динара. Уколико два или више понуђача доставе у понуди цену од 1,00 динара, сви 
понуђачи који доставе такву понуду добиће максималан број пондера.  
 
 
II -  Буџет за набавку мобилних телефонских уређаја по бенефицираним ценама од 1,00 дин 
по апарату без ПДВ-а  
 
Понуда са највећим понуђеним буџетом добија максималних 30 бодова, док се бодови 
осталих понуђача изачунавају према формули: 
 
                     Понуђени буџет из појединачне понуде 
 БПО =  -----------------------------------------------------------------   Х 30 
                                 Највећи понуђени буџет без ПДВ-а  
 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА (ПОНДЕРА)= ББЦ+БПО 
 
Приликом оцењивања понуда, заокруживање ће се вршити на две децимале 
 

  
 

 


