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ПРЕДМЕТ:  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ   
 

Молимо Вас да нам упутите понуду за набавку услуга број 3/21 - Услуге фиксног и 

мобилних телефона и интернета 
 

 Понуду упутити на бази следећих елемената: 
 

1. Захтеване карактеристике, обавезни и посебни услови које понуда мора да испуни: 

 

 Формирање групе ВПН корисника  

 Могућност промене броја корисничких мобилних линија 

 Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају; 

 Саобраћај (позиви) у корисничкој групи Наручиоца (ВПН) тарифира се са 0,00 дин./мин, без 

ограничења; 

 Бесплатни позиви специјалних служби (полиција,хитна помоћ,ватрогасци, сл.); 

 Бесплатни позиви ка корисничком сервису понуђача (мобилног оператера); 

 Омогућено задржавање нумерације постојећих бројева  

 У случају промене постојећег оператера наручиоца, трошкови преноса бројева падају на терет 

изабраног оператера; 

 Понуђене цене су фиксне у динарском износу за време трајања уговорног периода и не могу се мењати; 

 Бесплатан детаљан коoрпоративни листинг свих позива за сваки кориснички број по захтеву 

Наручиоца; 

 Могућност лимитирања бројева 

 Могућност активације тарифних, роминг и Дата додатка из актуелне понуде понуђача у складу са 

потребама и захтевима Наручиоца; 

 Могућност замене корисничке (СИМ) картице у случају губитка, оштећења и сл, у року не дужем од 48 

сати, бесплатно. 

 Након потрошених  минута и СМС порука укључених у месечну претплату, тарифирање се врши преме 

попису Понуђача с тим да цена не сме бити већа  од следећих износа (са ПДВ-ом): минут ка свим 

мрежама максимално 10 динара, СМС максимално 5 динара. 

 Гарантни рок за телефонске уређаје је 24 месеца  

 Могућност пребацивања претплатничких бројева у одговарајући пакет по потреби наручиоца; 

 За све остале услуге које нису дефинисане поруџбеницом, обрачунавају се по званичном важећем 

ценовнику понуђача. 

 

1.1. Посебни услови: 

 

У оквиру корисничке групе неопходан је  пакет услуга  са следећим карактеристикама: 

 

Ред. 

бр. 

Минута 

разговора 

у групи 

Минимум 

минута ка 
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мобилним 
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минута ка 
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Минути за 

позиве ка 

М.тел Црна 

Гора и м:тел 

БиХ 

Број 

претплат-

ничких 

бројева 

Пакет1 
Неогра-

ничено - 

Неогра-

ничено  

Неогра-

ничено  

Неогра-

ничено - 
9ГБ 25 

 

100 1 

 

* након потрошеног Интернет саобраћаја у оквиру месечне накнаде наставља се коришћење Интернета без 

додатне наплате по  смањеној брзини од 64Mb/s. 
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2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:  

 

Квалитет: Врста и ниво квалитета услуга мобилне телефоније морају бити у складу са Законом о електронским 

телекомуникацијама, Правилником о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по 

режиму општег овлашћења, као и другим прописима и подзаконским актима којим се регулише област 

електронских телекомуникација. Понуђач мора пружати предметну услугу у складу са условима који 

произилазе из одговарајуће лиценце за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне 

телекомуникационе мреже које је издала Републичка агенција за електронске комуникације за територију 

Републике Србије. 

 

 Понуду упутити у свему према захтевима Наручиоца исказаним у овом позиву. 
 

 Рок за упућивање понуде: 24. јун 2021. године (четвртак) до 1200 часова. 
 

 Понуду доставити путем електронске поште на следећи мејл: 

kulturnicentarrumenka@gmail.com или непосредно, односно путем поште на адресу: 

Ослобођења бр. 26,  21201 Руменка. 

 

 Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема месечне фактуре за пружене 

услуге, потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца. 
 

Рок важења понуде: минимално 30 дана од дана отварања понуда. 
 

 

 

 

 

Р. Бр услуга место улица број  
медијум 

преноса 

Tip 

usluge 

Брзина 

преноса 

[Mb/s] 

Месечна накнада  

без ПДВ (дин) 

Износ 

ПДВ 

Месечна накнада  

са  ПДВ (дин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Интернет Руменка Oслобођења  26 бакар Managed 20/2 0,00   0,00  0,00 

Р. Бр услуга место улица број  
медијум 

преноса 

Tip 

usluge 

Брзина 

преноса 

[Mb/s] 

Месечна накнада  

без ПДВ (дин) 

Износ 

ПДВ 

Месечна накнада  

са  ПДВ (дин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Потс Руменка Oслобођења  26 бакар воисе 20/2 0,00   0,00  0,00 


