
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012) 
упућује се:

Дом здравља „Земун“
Београд - Земун, Рада Кончара 46
Редни број јавне набавке: 50/2013

          

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГАМАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
за потребе Дома здравља „Земун“, Београд

Дом здравља „Земун“, 11080 Земун, Ул. Рада Кончара бр. 46, донео је Одлуку о покретању 
поступка јавне набавке услуга мале вредности бр. 03/4446 од 12.12.2013. године, 
„Пружање услуга мобилне телефоније“, за потребе Дома здравља Земун.

У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 124/2012). 
Сходно донетој одлуци, позивамо вас да, у складу са достављеном конкурсном 
документацијом, доставите понуду за: Пружање услуга мобилне телефоније, а према 
опису и захтеву из конкурсне документације.

Објашњење термина:

       Адреса и сајт наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА ЗЕМУН, 11080 Београд-Земун, ул. Раде Кончара 46,
      интернет страница наручиоца:   www.dzzemun.org.rs

Контакт и информације: Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког   
радног дана од 08:00–13:00 часова на тел. 011/2195-230 Служба за јавне набавке и 

e-mail dzztender@gmail.com

Бр. ЈНМВ – 50/2013.

Предмет набавке- услуга: „Пружање услуга мобилне телефоније“

Ознака из општег речника јавних набавки-64212000

Наручилац - Дом здравља „Земун“, Београд

Пружалац улсуга – понуђач, организација која подноси понуду



  Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року до 10 (десет)  дана од дана отварања 
  понуда. У случајевима из чл. 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о 
  обустави поступка.

Kритеријум за избор најповољније понуде је: Економски најповољнија понуда.

елементи критеријума:

1. Месечна накнада по претплатном броју ......... до 10 пондера

Минимална цена месечне претплате 
------------------------------------------------ х 10 = Број пондера по ел.крит. ЦЕНА ПРЕТПЛАТЕ
Упоређивана цена месечне претплате

Највиша дозвољена цена месечне претплате по претплатничком броју не може бити 
виша од 50 РСД без ПДВ

2. Цена минута код позивања .............................. до 80 пондера

Минимална осредњена цена минута
------------------------------------------------ х 80 = Број пондера по ел.крит. ЦЕНА МИНУТА
Упоређивана осредњена цена минута

Цена минута се осредњава у односу на све мреже и упоређује као осредњена, како следи: 
(ка МТС + ка Теленор + ВИП + ка фиксној националној мрежи) / 4 = Осредњена цена 
минута.
Цена ка мобилној мрежи подразумева цену ван затворене групе.

3. Повезивања са другом пословном групом из исте 
делатности, остали здравствени центри и домови здравља 
из Београда (најмање три друга здравствена центра), под 
истим условима као у основној - затвореној групи (без 
ограничења трајања разговора и без накнаде за успоставу 
везе) ....... до 10 пондера

Упоређивани број других пословних група
--------------------------------------------------------- х10 =Број пондера по ел.крит. Број осталих група
Највећи број других пословних група

Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и морају стићи 
на адресу Наручиоца најкасније до 12.12.2013. године до 10,00 часова и то у 
запечаћеном омоту.  



Омот понуде мора бити означен на следећи начин:

Адреса Наручиоца: Дом здравља „Земун“, Београд, 11080 Земун, ул. Рада 
Кончара бр. 46, са видном назнаком „ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - Понуда за 
јавну набавку услуга: „Пружање услуга мобилне телефоније“, као и на 
полеђини читко исписан назив и адреса Понуђача, како би се у складу са чланом 3. став 1. 
тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило Наручиоцу да неблаговремену понуду 
врати неотворену Понуђачу.

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси Наручиоца у Земуну, Ул. Рада Кончара
бр. 46, истога дана 12.12.2013. године, у 10,15 часова, када присутни овлашћени 
представници понуђача морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање 
понуђача уколико желе да учествују у поступку отварања понуда.

Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а 
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда 
поднета неблаговремено. 


