Штамбиљ понуђача

Број понуде:___________

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ СА МОБИЛНИМ ТЕЛЕФОНИМА НА ОСНОВУ ПРОСЕЧНЕ ОРИЈЕНТАЦИОНЕ
МЕСЕЧНЕ ПОТРОШЊЕ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА
1
Опис

2

3

4

5

6

Месечна
претплата за
75
телефонских
бројева

Минути у МТС
мрежи
1000 минута
месечно за све
бројеве

Минути у
Теленор
мрежи
1000 минута
месечно за
све бројеве

Минути у ВИП
мрежи
1000 минута
месечно за све
бројеве

Минути ка
фиксним
мрежама
200 минута
месечно за све
бројеве

7
СМС
2500 порука
месечно за
све бројеве

8

9

10

Интернет за 10
бројева
неограничен са
3ГБ брзог
протока

Буџет за нове
Телефоне
минимум
300.000,00
динара без
ПДВ-а

Укупна месечна
потрошња за 75
бројева
до: 25.000,00 без
PDV-а, а не већа
од укупног
износа од 2 до 8

Цена без ПДВ-а
Укупно без ПДВ-а
Укупно без ПДВ-а
(збир од 2 до 8)

-

Напомена: Критеријум за избор најповољније понуде је( укупно од 2 до 8) и буџет за нове телефоне.
Потрошња је оријентациона и може бити мања или већа у наредном периоду;
Уговорна обавеза 24 месеца;
све цене приказати без ПДВ-а;
пословна група од 75 бројева;
листинг телефонских позива за сваки број/линију посебно по потреби се не наплаћује;
сви разговори се тарифирају у секундaма без заокруживања и успостава везе се не наплаћује за све позиве;
минимална месечна потрошња не већа од 25.000,00 дин. која обухвата: претплату, смс, ммс,саобраћај остварен интернетом,позивима у националној
мрежи;
Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају;
ВПН – (корисничка мрежа наручиоца) саобраћај и успостава везе се не наплаћује;
Омогућено задржавање постојећих бројева;
Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера;
Понуђене цене су фиксне у динарском износу и не могу се мењати за време трајања уговора.
Понуде са ценовником нових телефона доставити до 19.10.2016. године до 14 часова на емаил nabavke@dzmladenovac.rs или на фах 011-8230-191 или
препорученом поштом на адресу Дом здравља Младеновац Краљице Марије 15

Услови:
Услови,рок и начин плаћања:_________________________________________________________
-Гарантни рок за телефоне:___________________________________________________________
-Доставити ценовник телефона који улазе у буџет за нове телефоне:____________________________
-Остали услови:____________________________________________________________________
Место:______________________
Датум :______________________

M. П.

потпис овлашћеног лица
_____________________

