
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Укупан број корисничких бројева износи  50.

Количина бројева је дат према тренутном стању потреба Наручиоца за активним 
бројевима и Наручилац задржава право да тај број измени у складу са условима и 
ценама понуђача, за време трајања уговора. 

Посебни захтеви:

1. Успостава везе 0 динара.
2. Тарифирање на секунду 1/1.
3. Разговор унутар групе наручиоца нула динара, неограничено.
4. Минимална месечна потрошња 17.500,00 динара без ПДВа.
5. За  35 претплатничких бројева потребна количина интернета је 5 гб. Након

потрошене дефинисане количине сваки  од тих бројева мора имати интернет по
спорој брзини без наплате.

6. Сви претплатнички бројеви морају имати интернет по спорој брзини без наплате.
7. Трајање уговорне обавезе 24 месеца.
8. Могућност проширења корисничке групе наручиоца.
9. Бесплатно издавање спецификације и копије месечног рачуна.
10. Трошкови  преноса  постојећих  телефонских  бројева  уз  задржавање  садашње

нумерације (061) падају на терет изабраног понуђача.
11. Могућност активације / деактивације Roaming услуге по претплатничкој линији. 
12. Могућност одређивање контакт особе код наручиоца овлашћеног за све захтеве

према оператерима осим за склапање уговора.
13. За све евентуалне измене понуђених услова неопходна је писмена сагласност

наручиоца.
14. Минимални износ буџета 600 000,00 динара са пдв-ом.
15. Могућност куповине мобилних апарата уз једнократну накнаду од максимално 1

динар.
16. Могућност куповине апарата на рате.
17. Приложити каталог мобилних апарата са техничким спецификацијама и ценама

(са пдв).



СПЕЦИФИКАЦИЈА

Р.Б Опис предмета набавке

Цена по
јединици
без ПДВ-

а

Цена по
јединици са

ПДВ-ом
Напомена

1.
Цена  1  минута  у  мрежи
изабраног оператера

2.
Цена 1 минута саобраћаја према
осталим  националним  мрежама
и фиксној телефонији

3.
Цена  1  смс  поруке  у  домаћем
саобраћају

4.
Месечна  претплата  по
корисничком броју 

5.
Износ  укупног  буџета  за
телефонске апарате

Понуђачи који нису у систему ПДВ-а, исказују своју понуду само у једном износу, без 
ПДВ-а.
Цене исказати у динарима.

Посебне напомене Понуђача:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

                       Место и датум:                     Oвлашћено лице

             _______________________         МП              ________________________


