
 

 

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 

Број: 311/5-6 

Датум: 20.05.2015. 

Jaвна набавка број: MT-11/2015 

 

Предмет: измена конкурсне документације у вези са 

јавном набавком услуга – услуге коришћења мобилне 

телефоније (МТ-11/2015)  

 

Дана 18.05.2015. електронским путем, на адресу: ј.papovic@narodnimuzej.rs упућено је 
питање у вези са припремом понуде од стране понуђача, следеће садржине: 

 
„Молимо вас да у обрасцу понуде дефинишете обрачунски интервал позива, односно да 
дефинишете да ли се цена даје за 1 динар/секунд или 1 динар/минут?“ 
 
 
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 
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Предмет: измена конкурсне документације 
 
 
 
Обавештавамо потенцијалне понуђаче да се у прилогу налази измена конкурсне 

документације – поглавље VI  - OБРАЗАЦ ПОНУДЕ (страна 25-26) 



VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

ПОДАЦИ  О ПОНУЂАЧУ: 

 

Понуда број: _____________________               

Датум: __________________________              

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Адреса: 

Телефон ______________________           Факс __________________________ 

e-mail ________________________                                                                    

Овлашћено лице (потписник уговора) и функција: 

 

Лице задужено за контакт: 

  

Матични број: Регистарски број: 

Шифра делатности: ПИБ: 

Текући рачун: 

 

Носилац платног промета: 

 

 

 

На основу позива Наручиоца за јавну набавку мале вредности – услуге мобилне 

телефоније за потребе  Народног Музеја у Београду, MТ-11/2015, дајемо следећу понуду:  

 

Понуду дајемо (заокружити): 

 

1) самостално 

 

2) са подизвођачем/има: 

 

1. _____________________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________________ 

 

         3. _____________________________________________________________________ 

                        (навести назив, седиште, матични број и ПИБ свих подизвођача 



3) као заједничку понуду са: 

 

        1. _____________________________________________________________________ 

        

        2. _____________________________________________________________________ 

 

        3. _____________________________________________________________________ 

         (навести назив, седиште, матични број и ПИБ свих учесника у заједничкој понуди) 

 

 

Рок важења понуде је: ______ дана од дана отварања понуда (не мањи од 90 дана) 

 

Рок испоруке услуга је: ______ дана (не дужем од 3 дана) од дана пријема требовања 

наручиоца 

 

Месечна претплата по телефонском броју износи: ______________________ динара без 

ПДВ  

 

Месечна претплата по телефонском броју за VIP 1 групу: _____________________ динара 

без ПДВ  

 

Месечна претплата по телефонском броју за VIP 2 групу: _____________________ динара 

без ПДВ 

Позиви ка бројевима у мрежи понуђача ван корисничке групе Наручиоца 

_____________________ динара без ПДВ 

Позиви ка бројевима у мрежи понуђача ван корисничке групе Наручиоца ван мреже 

Понуђача _____________________ динара без ПДВ 

Позиви ка фиксним телефонима ван корисничке групе Наручиоца 

_____________________ динара без ПДВ 

Буџет за набавку мобилних телефона износи ____________________ динара без ПДВ 

Проценат од укупне вредности јавне набавке (највише до 50%) која ће се поверити 

подизвођачу/има٭: 

 

1)Подизвођач................................................................................................ учествује са_______% 

 

2)Подизвођач............................................................................................... учествује са_______% 

 

3)Подизвођач............................................................................................... учествује са_______% 

 

 .Ове податке понуђач попуњава само ако наступа са подизвођачем/има٭

 



 

  Датум: ____________________  (М.П.)   Потпис овлашћеног лица 

 

                  _______________________ 

        

Hајкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема требовања наручиоца и то франко 

наручилац на званичној адреси седишта наручиоца 

 

Напомена:  

 

Код рубрика у обрасцу понуде које се односе на цене позива потребно је да понуђачи 

доставе понуде по једном минуту разговора. 

 

Потенцијални понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци је у обавези да 

током трајања уговора цену разговора тарифира у секундама, сразмерно понуђеној 

цени по једном минуту разговора, а у складу са тачком 4. Техничке спецификације 

Конкурсне документације. 

 

 


