ЈП "Комуналац" у Руми
Јеленачка 2, Рума
Број: 57/2
Рума, 08.01.2020.год.
На основу члана 55. став 1. тачка (1) подтачка 2), члана 57. Став 1 члана 60. Став
1.тачка(1) подтачка 2) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.124/12 ,14/15 и
68/15.) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 57 од 08.01.2020.године
наручилац ( директор) објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца - JП''КОМУНАЛАЦ'' У РУМИ,
Адреса наручиоца - Јеленачка 2, 22400 Рума
Интернет страница наручиоца – www.komunalacruma.rs
Врста наручиоца - Jaвно предузеће - локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке – Предметна јавна набавка се спроводи у поступку
јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке.
Врста предмета – Услуге
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке –
ОРН: 64212000 – Услуге мобилне телефоније
Број партија - набавка није обликована по партијама.
У случају подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача не може бити већи од 50%
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора - критеријум за доделу уговора је
екoномски најповољнија понуда. У случају када постоје две или више понуда са истим
бројем пондера, као најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача са највећим
бројем пондера добијеним за цену разговора у националном саобраћају према другим
мобилним оператерима. Ако и у том случају два или више понуђача имају исти број
пондера биће изабрана понуда понуђача са највећим бројем пондера добијеним за цену
разговора у националном саобраћају према фиксној телефонији. Ако и у том случају два
или више понуђача имају исти број пондера најповољнија понуда ће бити изабрана путем
јавног жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму
када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде
које имају једнак број пондера након примене резервних критеријума за избор
најповољније понуде.
Поступак извлачења најповољније понуде путем жреба ће спровести Комисија за
предметну јавну набавку. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у
просторијама Наручиоца, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, ковертирати у идентичне
коверте и ставити пред свим присутним лицима у празну кутију.
Представник Комисије ће из кутије извући један коверат који садржи податке о
једном понуђачу.
Понуђачу који буде изабран на наведени начин ће бити додељен уговор.
О поступку жребања водиће се записник.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник
извлачења путем жреба.
Елементи критеријума су:
1. Цена разговора у националном саобраћају према другим мобилним оператерима по
једном минуту - 20 пондера
Формула за израчунавање броја пондера: најнижа цена / понуђена цена x 20 пондера
2. Цена разговора у националном саобраћају у оквиру мреже понуђача по једном
минуту - 20 пондера
Формула за израчунавање броја пондера: најнижа цена / понуђена цена x 20 пондера
3. Цена разговора у националном саобраћају према фиксној телефонији по једном
минуту - 20 пондера
Формула за израчунавање броја пондера: најнижа цена / понуђена цена x 20 пондера
4. Цена СМС поруке у националном саобраћају - 20 пондера
Формула за израчунавање броја пондера: најнижа цена / понуђена цена x 20 пондера
5. Цена ГПРС саобраћаја по 1 кб/с
Формула за израчунавање броја пондера: најнижа цена / понуђена цена x 20 пондера
Све вредности пондера ће бити рачунате на другу децималу упоређењем из
понуђених.
НАПОМЕНА: Понуђене цене не могу износити 0,00 динара. Минимално
понуђене цене могу износити 0,01 динар без ПДВ-а. .

Право на учешће у поступку јавне набавке - Право на учешће у поступку јавне
набавке има понуђач који испуњава услове из члана 75. ЗЈН. Понуђач у оквиру понуде
доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном документацијом.
Увид и преузимање конкурсне документације - Конкурсна документација за давање

понуда може се преузети и извршити увид у исту у просторијама ЈП "Комуналац" у Руми,
Јеленачка 2. у времену од 07 до 14 часова сваког радног дана, са интернет странице
Наручиоца www.komunalacruma.rs и са Портала јавних набавки .
Подношење понуде - Рок за подношење понуда јe 22.01.2020. године до 10 часова.
Понуде се подносе на адресу наручиоца: ЈП „Комуналац“ у Руми, Јеленачка 2, 22400 Рума,
лично или поштом у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за јнмв бр. 57- Услуге
мобилне телефоније – не отварати“.
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и телефон понуђача. Ако је
поднета неблаговремена понуда , наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуђач може да поднесе
само једну понуду.Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда се подноси на српском
језику. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући, нити мењати своју
понуду.
Отварање понуда - Отварање понуда ће се обавити 22.01.2020. године у 10 часова и
30 минута у просторијама ЈП „Комуналац“ у Руми, Јеленачка 2. Представници понуђача
који желе да поред присуства на отварању понуда имају право активног учешћа у истом,
дужни су да својство представника понуђача докажу на основу овереног и потписаног
пуномоћја од стране овлашћеног лица понуђача, на меморандуму понуђача, са прецизним
навођењем обима овлашћења пуномоћника за предузимање одређених правних послова
или правних радњи. Наведена пуномоћ се предаје Комисији за јавну набавку пре почетка
отварања понуда. Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје
/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно
учествује у поступку отварања. Понуђач се легитимише путем личног документа (лична
карта, пасош, возачка дозвола и др.).
Оквирни рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде- Оквирни рок
за доношење одлуке о избору најповољније понуде је од најдуже 10 дана од дана отварања
понуда.
Обустава поступка јавне набавке - Наручилац може у свакој фази јавне набавке
да обустави поступак и одустане од доделе уговора у складу са чланом 109. ЗЈН
Лице за контакт: Верица Марковић(конкурсна документација) Војислав Пашћан
(техничка питања) фах 022/473-732,
е-маil: vericamarkovic@komunalacruma.co.rs , vојislav.pascan@komunalacruma.co.rs

Директор,
____________________________
Драган Панић, дипл. инж. грађ.

