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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), чл. 2.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 01-7-7/1-2017 од 18.10.2017. године и Решења о образовању комисије за
јавну набавку број 01-7-7/2-2017 од 18.10.2017. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга – Услуге фиксне
и мобилне телефоније јн бр ЈНМВ У 01-7-7/2017

Конкурсна документација садржи:

Поглавље
I
II

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.

III

IV

V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Техничка документација и планови, односно документација о кредитној
способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге
кредита
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

XII
Укупан број страна конкурсне документације je 47
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Адреса: Школска бр.1, 21000 Нови Сад
Интернет страница: http://vtsns.edu.rs
2. 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, у две
партије.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ У 01-7-7/2017 су услуге – Услуге фиксне и мобилне
телефоније, Назив и ознака из општег речника набавки: 64211000– услуге јавне
телефоније, 64212000- услуге мобилне телефоније
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
- није у питању резервисана јавна набавка
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
- не спроводи се електронска лицитација
7. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Мирослав Ћираковић, мастер. прав, контакт
факс 021-4892-515, mail : cirakovic@vtsns.edu.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ У 01-7-7/2017 су услуге – Услуге фиксне и мобилне
телефоније, Назив и ознака из општег речника набавки: 64211000– услуге јавне
телефоније, 64212000- услуге мобилне телефоније
2. Набавка је обликована по партијама
Предметна набавка добара спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности по
партијама (две партије) у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима
којима се уређују јавне набавке.
1).Услуге фиксне телефоније
2). Услуге мобилне телефоније
3. Врста оквирног споразума
-не закључује се оквирни споразум
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ПАРТИЈА 1
Услуге фиксне телефоније
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У
СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Техничка спецификација

1. Омогућено функционисање 7 бројева фиксне телефоније од којих је
један са факсом.
2. Омогућено задржавање постојећих бројева, на постојећим локацијама, тј.
да сви бројеви остану непромењени;
3. Трошкове преноса бројева у своју мрежу преузима изабрани оператер
(уколико се изабере оператер који није тренутно оператер);
4. Понуђене цене фиксне у динарском износу за време трајања уговорног
периода;
5. Цена свих осталих услуга које нису наведене тендером, а појаве се биће
наплаћене по званичном ценовнику оператера који је јавно објављен.
6. Уговор се закључује на две године.
7. Претплата не може износити више од 550 динара без ПДВа по броју.
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.
75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом.
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера
забране обављања делетности, која је на снази у време објављивања позива за
подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и услов
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Услов из члана 75.
став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН се
доказује на следећи начин:
- Достављањем ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - за понуђача као и за све
учеснике у заједничкој понуди.
- Достављањем ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА –
уколико се подноси понуда са подизвођачем .
У складу са чланом 79. став 2. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели
уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на
увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова, и то:
1. УСЛОВ: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар. ДОКАЗ: ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре.
2. УСЛОВ: Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре. ДОКАЗ: ЗАКОНСКИ
ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције,
односно уверење оне полицијске управе МУП-а где је пребивалиште или место рођења
лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре. ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење
потребно доставити, су:
- Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица,
- Посебно одељење (за организовани криминал) Вишег суда у Београду да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе.
Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ
и за правно лице и за законског заступника. У случају да правно лице има више
законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих. У случају да понуду
подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе. У случају
да Понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача
(ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
3. УСЛОВ: да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији. ДОКАЗ: ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Уверење
Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
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Напомена: Уколико је Понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена
доказа треба да достави уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку
приватизације. У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за
сваког учесника из групе. У случају да Понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове
доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од
њих).
4. УСЛОВ: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. ДОКАЗ:
Копија дозволе надлежног органа.
5. УСЛОВ: да понуђач изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине. Такође је дужан да наведене да му није изречена мера забране обављања
делатности. ДОКАЗ: Изјава Понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу о
поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена
мера забране обављања делатности.
Напомене:
Докази наведени под тачкама 2. и 3. не могу да буду старији од 2 (два) месеца пре
отварања понуда.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на
српском језику.
Понуда и остала пратећа документација која је захтевана мора бити на српском језику.
Документација, уколико је дата на страном језику, мора бити преведена на српски језик
и оверена од стране судског тумача.
2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА
БИТИ САЧИЊЕНА И НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У
КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуду треба поднети на обрасцима који су саставни део конкурсне документације,
тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце.
Тражени подаци морају бити дати јасно и недвосмислено, откуцани или читко
попуњени штампаним словима.
Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и
потписани од стране овлашћеног лица понуђача.
Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног
лица понуђача.
3. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН
Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу:
а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине,
б) да му није изречена мера забране обављања делатности
Изјаву сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење
напред наведених услова Наручилац је предвидео као саставни део конкурсне
документације - коју су понуђачи дужни да доставе као саставни део понуде
(уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица).
У случају подношења заједничке понуде, ову изјаву доставља се за сваког учесника у
заједничкој понуди.
4. НАЧИН, МЕСТО И РОК ЗА ПОДНОШЕЊA ПОНУДЕ
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуђачи своје понуде подносе непосредно, у затвореним ковертама или кутијама
(затвореним на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отварају), са назнаком: "ПОНУДА за јавну набавку број ЈНМВ У 017-7/2017 за партију-је __ НЕ ОТВАРАТИ", лично или путем поште. На полеђини
коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт.
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне
наручиоцу до назначеног термина.
Понуде се подносе на адресу: Висока техничка школа струковних студија у Новом
Саду, 21000 Нови Сад, Школска бр. 1.
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КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 30.10.2017. ГОДИНЕ ДО 11:00
ЧАСОВА.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета Наручиоцу до
назначеног рока.
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће
све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су
поднете неблаговремено.
5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, дана
30.10.2017. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама Високе техничке
школе струковних студија у Новом Саду, Школска бр. 1.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за
учествовање у поступку отварања понуда.
6. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске
поште на е-маил cirakovic@vtsns.edu.rs или факсом на број: 021/4892-515 тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему
може да укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додантим
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број ЈНМВ У 01-7-7/2017.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде, телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.

7. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на
сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог
лица – да измени или да допуни конкурсну документацију. Тако формулисане измене
или допуне, биће објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавим
набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу
рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и
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понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће
подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
8. ИЗМЕНА И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да
допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је
пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о
опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење
понуда.
9. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуђачи не могу поднети понуду са варијантама.
10. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен чланом 88.
став 3. ЗЈН.
11. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач
наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.
12. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
 Образац 1: ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – попуњена по свим
ставкама, оверена печатом и потписана;
 Образац 2: ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА –
попуњена по свим ставкама, оверена печатом и потписана (само у случају подношења
понуде са подизвођачем);
 Образац 3: ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију за коју подноси понуду - попуњена по
свим ставкама, оверена печатом и потписана;
 Образац 4:ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ - попуњена по свим ставкама, оверена печатом и потписана;
 Образац 5: ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - попуњена по свим ставкама,
оверена печатом и потписана;
 Образац 6: ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И
УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА МУ НИЈЕ
ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ - попуњена, оверена
печатом и потписана;
 МОДЕЛ УГОВОРА - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;
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 СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (само у случају
подношења заједничке понуде);
Напомена: Трошкови припреме понуде не представљају обавезну садржину понуде.
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, оверен печатом и потписан
Образац – Трошкови припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за
накнаду трошкова.
13. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
Наручилац је дужан у складу са чланом 87. став 5. Закона о јавним набавкама да одбије
све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.
14. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (или подизвођачима) који не
може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између
Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Подизвођач мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона
о јавним набавкама.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира
на број подизвођача.
15. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 5) ЗЈН.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке
о:
- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
-Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
16. ЦЕНА
Цена мора бити исказана у динарима
У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.
Понуђена цена је фиксна.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која
значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност
извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.
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Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним,
у свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.

17. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Наручилац ће понуђачу са којим закључи уговор извршити плаћање у року од 45 дана
од дана сваке појединачно извршене услуге и испостављања рачуна.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
18. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену
позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак
јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у
наставку поступка или касније.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не
садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне
податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО".
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени
начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то
учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати
"ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената,
Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Неће се сматрати повeрљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до
истека рока предвиђеног за отварање понуда.
19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И ИСПРАВКЕ ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су
од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се
понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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20. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Критеријум за оцену понуда прве партије ради доделе уговора је "најнижа
понуђена цена", уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној
документацији. Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене, као
најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача која има нижу цену минута разговора
у земљи према корисницима мобилне телефоније уколико две или више понуда имају
исте понуђене цене за то онда која има нижу цену минута разговора у земљи према
корисницима фиксне телефоније.
Критеријум за оцену понуда друге партије ради доделе уговора је "економски
најповољнија понуда", уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној
документацији.
Пондери се утврђују на следећи начин:
Основа бодовања
Цена разговора унутар
изабраног оператера по
минуту
(ТеленорТеленор,
ВИП-ВИП
односно МТС-МТС)
Цена разговора према
осталим
мобилним
мрежама у земљи по
минуту
Цена разговора у групи
(0 РСД или не-уписати
износ)
Успостава везе (0 РСД
или не- уписати износ)
Буџет за моб.телефоне
Укупно

1 место

2 место

3 место

20

12

7

20

12

7

10

6

3

10

6

3

40
100

25

12

61

32

1 место значи да највише пондера добија онај ко да најбољу понуду, 2 место значи да
пондере из те колоне добија онај ко да следећу најбољу понуду, а треће место ко да
најлошију понуду. Уколико сви понуђачи дају исту понуду за један део из основа
бодовања добијају максималан број пондера за тај основ. Ако два понуђача дају исту
понуду а трећи лошију у односи на њих, они добијају пондере за прво место, а лошији
пондере из колоне за друго место.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија ће бити
изабрана понуда понуђача која има већи Буџет за мобилне телефоне уколико две или
више понуда имају исти број пондера поново онда понуда која нуди јефтинији разговор
унутар изабраног оператера.
21. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате
благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације,
тј. понуде које су прихватљиве.
Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора
одређеног у позиву за подношење понуде и конкурсној документацији.
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Након спроведене стручне оцене понуда, Наручилац доноси одлуку о додели уговора,
ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.
Разлози за одбијање понуде:
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена
2) уколико поседује битне недостатке
3) уколико није одговарајућа
4) уколико ограничава права Наручиоца
5) уколико условљава права Наручиоца
6) уколико ограничава обавезе понуђача
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке
Појашњење појмова:
1) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће
по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком
да су поднете неблаговремено.
2) Битни недостаци понуде су:
 уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
 уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове
 уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
 уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
3) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације .
4) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио
због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава
права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности
јавне набавке.
22. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања
понуда.
У случајевима из члана 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
23. РОК ЗА ПРИСТУПАЊЕ ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда,
Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту
права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
24. РАЗЛОГ ЗБОГ КОЈИХ СЕ МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА
Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године, односно у наредних шест месеци.
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25. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбиo да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у у говореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са радовима,
односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ на ангажовању у извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне
набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује горе наведене доказе, који се односи на
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет
јавне набавке истоврсан.

26. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Додатно обезбеђење је бланко сопствена меница у висини 15% од понуђене цене.

27. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има
интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
е-mail cirakovic@vtsns.edu.rs, факсом на број: 021/4892-515, или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременом ако је је примљен од
стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона
указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева
за заштиту права.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. Закона.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за
заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права
наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из
члана 156. Закона у износу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога. * Републичка комисија
може да изврши увид у одговарајући
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за
трезор и на тај начин
додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован..
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и
другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга фиксне
и мобилне телефоније, ЈН број ЈНМВ Д 01-7-7/2017 Партија 1 Услуге фиксне
телефоније
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Услуга фиксне телефоније -Партија 1
Бр.

ОПИС УСЛУГЕ

1.

Цена минута разговора у земљи према корисницима мобилне
телефоније

2.

Цена минута разговора у земљи према корисницима фиксне
телефоније
Цена минута разговора унутар групе-Школе
Укупно без ПДВ-а:1+2+3 =

3.

Опис предмета набавке (који се не бодује)
Цена са ПДВ-ом
Претплата

ЦЕНА У ДИНАРИМА
Без ПДВ-а

Цена без ПДВ-а

Сви остали трошкови који се појаве наплаћиваће се по јавно објављеном ценовнику
понуђача.

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Закључен између:
Испоручиоца ..............................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Испоручилац)
и
1.Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду, Школска бр.1, кога заступа
Директор проф. др Бранко Савић, (у даљем тексту: Наручилац)
Дана:_____________

Основ уговора:
ЈН Број:01-7-7/2017
Уговорне стране сагласно констатују:
-Да је Наручилац, у потпуности у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 017-7/2017 партија 1- услуге фиксне телефоније и извршио прикупљање понуда за јавну
набавку у складу са законом;
-Да је Пружалац услуге у својству понуђача доставио Понуду број ____________ од __.__.2017.
године, заведену код Наручиоца под бројем _____________ (попуњава Наручилац) од
__.__.2017. године (попуњава Наручилац) (у даљем тексту: Понуда), која се налази у прилогу
овог уговора и представља његов саставни део;
-Да се овај уговор додељује на основу достављене Понуде, која је прихваћена од стране
Наручиоца, у поступку јавне набавке, покренуте Одлуком Наручиоца број 01-7-7/1-2017 од
18.10.2017. године;
-Да је истекао рок за подношење захтева за заштиту права у складу са Законом о јавним
набавкама.
Члан 1.
Предмет овог Уговора су услуге фиксне телефоније за период од 24 месеца, почев од
__________.2017.године, по општем речнику набавке – 64211000 – услуге фиксне телефоније, у
свему у складу са Понудом.
Обавезе Пружаоца услуге
Члан 2.
Пружалац услуге се обавезује да ће за потребе Наручиоца услуге извршити услуге из
члана 1. овог Уговора, у свему сагласно Понуди и одредбама овог Уговора, као и да ће
предметне услуге обављати стручно и квалитетно, придржавајући се стандарда, прописа и
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правила струке који важе за ту врсту услуге, као и добрих пословних обичаја са следећим
карактеристикама:
Цена минута разговора у земљи према корисницима мобилне телефоније__________дин. без
ПДВ-а, односно ___________дин са ПДВ-ом,
Цена минута разговора у земљи према корисницима фиксне телефоније ________________дин.
без ПДВ-а, односно ___________дин са ПДВ-ом,
Цена минута разговора унутар групе-Школе
_____________ дин. без ПДВ-а, односно
___________дин са ПДВ-ом,
Претплата по броју износи __________ дин. без ПДВ-а, односно ___________дин са ПДВ-ом.
Све услуге које се појаве а нису наведене фактурисаће се по ценама из званичног ценовника
оператера.
Пружалац услуге ће месечно испостављати рачуне за извршене услуге са обрачунатим
ПДВ-ом.
Пружалац услуга ће услуге које су предмет овог Уговора извршити самостално без
подизвођача.
(ИЛИ)
Пружалац услуга ће део услуге која је предмет овог Уговора ______________________(навести
опис посла у складу са Понудом) извршити са подизвођачем/ подизвођачима/ члановима групе
понђача:
_____________________________ (име подизвођача/члана групе понуђача), са седиштем
________________, ПИБ ________, матични број ________;
_____________________________ (име подизвођача/члана групе понуђача), са седиштем
________________, ПИБ ________, матични број ________;
_____________________________ (име подизвођача/члана групе понуђача), са седиштем
________________, ПИБ ________, матични број ________.
Уговорне стране су сагласне да ће Пружалац услуга извршити услуге из члана 1. овог
Уговора према роковима дефинисаним у Понуди.
Пружалац услуга се нарочито обавезује да у вршењу послова на пружању предметних
услуга у свему поступа у складу са одредбама чланова 124-130 Закона о електронским
комуникацијама, а који се односе на безбедност и интегритет јавних комуникационих мрежа и
услуга и тајност електронских комуникација, законитог пресретања и задржавања података.
Пружалац услуга се обавезује да Наручиоца благовремено обавештава о свим захтевима
и променама битним за реализацију уговорних обавеза.
Пружалац услуга се обавезује да одреди лице за надзор над извршењем услуга
дефинисане Уговором, које ће имати следећа задужења:
•комуникација и сарадња са овлашћеним представницима Наручиоца;
•праћење квалитета услуге;
•праћење оперативне и финансијске реализације уговора;
Обавезе Наручиоца
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да ће Наручилац Пружаоцу услуге извршити плаћање
услуга из члана 1. овог Уговора према роковима дефинисаним у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да Наручилац има право да у случају немогућности плаћања у
року који је прописан у Понуди, а из објективних разлога који не зависе од његове воље (који
укључују али се не ограничавају на разлоге везане за стање ликвидности Наручиоца, имајући у
виду изворе финансирања Наручиоца) плаћање изврши након престанка насталих објективних
разлога, и то у најкраћем могућем року.
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Приговор
Члан 4.
Наручилац може поднети приговор на износ фактуре у року од 30 дана од дана доспећа
рачуна за услуге а може поднети и приговор на квалитет услуге у року од 30 дана од дана
извршења услуга.
Пружалац услуге је дужан да у року од 15 дана од дана пријема приговора достави
Наручиоцу услуга образложени писани одговор, којим се изјашњава о приговору.
Приговор се може поднети у писаној форми електронским путем или путем поште.
Пружалац услуга се обавезује да ће на позив Наручиоца одмах, или у најкраћем
могућем року отклонити уочене недостатке у извршеној услузи. У противном Наручилац
задржава право да раскине уговор.
Уколико Наручилац није задовољан начином на који је приговор решен, Наручилац,
поред осталих права које има у складу са законом, може да се у року од 15 дана по пријему
одговора Пружаоца услуга, односно од истека рока за достављаље одговора, обрати
Републичкој агенцији за електронске комуникације у смислу важећег Закона о заштити
потрошача.
Вредност уговора
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да ће укупна вредност Уговора за фиксну телефонију за
период од 24 месеца, почев од __________.2017.године бити одређена према стварно
реализованом саобраћају, али највише до вредности која је за намене услуга фиксне телефоније
планирана важећим Финансијским плановима Наручиоца, а у складу са достављеном Понудом.
Уговорне стране сагласно утврђују да укупна цена услуга на бази јединичних цена из
Понуде и стварне укупне годишње потрошње, за период важења овог уговора, не сме прећи
процењени износ из става 1. овог члана.
Јединичне цене из Обрасца понуде, Цена и други критеријуми за доделу уговора су
фиксне и не могу се мењати.
За остале услуге које нису наведене у Обрасцу понуде, Цена и други критеријуми за
доделу уговора примењиваће се цене из важећег ценовника изабраног Понуђача, објављеног на
званичној Интернет презентацији Понуђача.
Месечни износи рачуна ће се обрачунавати према стварно оствареном саобраћају у
складу са ценама које су исказане у Обрасцу понуде, Цена и други критеријуми за доделу
уговора и важећим ценовником понуђача за остале услуге.
Одговорност за квалитет извршених услуга
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да је Наручилац обавезан да Пружаоцу услуге изврши
плаћање пружених услуга само уколико су те услуге пружене на начин и под условима
дефинисаним у Понуди и одредбама овог уговора.
Пружалац услуга у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза,
те и за део услуге извршен од стране подизвођача, као да их је сам извршио (уколико постоје
подизвођачи).
Чланови групе у потпуности солидарно одговарају Наручиоцу за извршење уговорених
обавеза.
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Поверљивост података
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да овај уговор и податке садржане у њему сматрају
поверљивим.
Пружалац услуга се обавезује да неће саопштавати, преносити и објављивати, податке
до којих је дошао или у које је, на било који начин, извршио увид приликом вршења услуга по
основу овог уговора, као и да ће те податке сматрати поверљивим и чувати као пословну тајну.
Пружалац услуга се обавезује да ће напред наведене податке чувати као пословну тајну
и након завршетка овог уговора.
Објављивање података из предходног става овог члана може се вршити искључиво
након писаног одобрења Наручиоца.
Пружалац услуга ће благовремено обавестити Наручиоца у писаној форми о
објављивању података чије јавно саопштавање представља обавезу прописану законом и
подзаконским актима.
Ништавост уговора
Члан 8.
Овај уговор је ништаван уколико се утврди да је закључен супротно одредбама Закона о
јавним набавкама о спречавању корупције и сукоба интереса.
Измене и допуне уговора
Члан 9.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити закључивањем анекса у писаној форми,
уз сагласност уговорних страна, у складу са законом.

Раскид уговора
Члан10.
Свака уговорна страна има право једностраног раскида овог уговора, у складу са
Законом, при чему једнострани раскид уговора мора бити образложен и учињен у писаној
форми, а отказни рок износи тридесет (30) дана.
Уговорне стране утврђују да је једнострани раскид уговора из става 1. овог члана могућ
само уколико је страна која једнострано раскида уговор у потпуности испунила своје обавезе
по основу овог уговора, настале до дана раскида уговора, о чему потписује изјаву коју
доставља заједно са обавештењем о раскиду из става 1. овог члана.
Свака уговорна страна има право да једнострано раскине уговор у свако доба и без
отказног рока, ако друга уговорна страна не извршава обавезе на уговорени начин и у
уговореним роковима, а које неправилности не отклони ни у року од десет (10) дана од дана
пријема писменог упозорења друге уговорне стране.
Уколико уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор
закључен и констатују да су за време трајања овог уговора наступиле такве промењене
околности због којих је неоправдано да овај уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу
да споразумно раскину овај уговор.
Виша сила
Члан11.
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Вишом силом се сматрају догађаји и околности које ометају, спречавају или
онемогућавају вршење уговорених обавеза, а по својој природи су такве да на њих уговорне
стране не могу да утичу како би њихово дејство отклонили, умањили или укинули.
Пружалац услуга се не може позивати на ванредне околности које су настале пре или по
истеку предвиђеног рока за реализацију уговорних обавеза.
Трајање уговора
Члан 12.
Овај уговор производи правно дејство у периоду од 24 месеца, почев од
__________.2017.године као дана закључења истог.
Ако је Наручилац због закашњења Пружаоца услуга у реализацији предмета овог
Уговора претрпео одређену штету, Наручилац може захтевати накнаду штете, односно пун
износ претрпљене штете.
Релевантни прописи
Члан 13.
На сва питања која нису посебно регулисана овим уговором примењиваће се важећи
Закон о облигационим односима и други релевантни прописи из ове области.
Решавање спорова
Члан 14.
Уговорне стране су се споразумеле да ће све спорове који настану поводом овог
Уговора покушати да реше споразмуно, а у случају неуспешног споразумног решавања спора,
уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Новом Саду.
Члан 15.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка и то по два за сваку уговорну
страну.
ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор
др Савић Бранко, проф.
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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Предмет набавке
1
Цена минута разговора у земљи
према
корисницима
мобилне
телефоније
Цена минута разговора у земљи
према
корисницима
фиксне
телефоније
Цена минута разговора унутар
групе-Школе

Количина
2
1 минут

Цена
(без ПДВ)
3

Цена
(са ПДВ)
4

1 минут
1 минут
УКУПНО

Предмет набавке (који се не бодује)
Цена са ПДВ-ом
Претплата

Цена без ПДВ-а

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. Уписати колико износи цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
 у колони 4. Уписати колико износи цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
 У табели за предмет набавке који се не бодује у колони 2 уписати цену без ПДВ-а, а у
колони 3 са ПДВ-ом
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
Став
1.
Закона,
понуђач
_______________________________________, доставља укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке Услуга фиксне телефоније – Партија 1, ЈНМВ У 01-7-7/2017
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.
2. ЗАКОНА

У вези члана 75. Став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач___________________________________________________________
у
поступку јавне набавке Услуга фиксне телефоније – Партија 1, ЈНМВ У 01-77/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да ми није изречена
мера забране обављања делатности.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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У складу са чланом 77. Став 4. ЗЈН , под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:
ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Понуђач:
____________________________________________________________________,
Седиште и адреса:
____________________________________________________________,
Матични број: ______________, ПИБ: ______________,

ИСПУЊАВА све услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку мале
вредности број ЈНМВ У 01-7-7/2017 –Партија 1- Услуга фиксне телефоније и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;

У _______________________
Дана______________године
__________________________

Овлашћено лице понуђача
М.П.

Напомене:
Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац копирати у довољном броју
примерака и попунити за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе
понуђача). Овај образац поптисује и оверава печатом носилац посла групе понуђача.
У складу са чланом 77. Став 4. ЗЈН , под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:
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ПАРТИЈА 2
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У
СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Техничка спецификација
1. Функционисање корисничке групе Наручиоца, величина пакета подразумева 73
корисника уз могућност да се, у случају потребе, број корисника повећа по
истим условима;
2. Омогућено задржавање постојећих бројева, тј. да сви бројеви у групи остану
непромењени;
3. Омогућен роминг само за један ВИП број; Цена роминга према званичном
ценовнику, објављеном на сајту понуђача чија понуда буде прихваћена;
4. Да трошкове преноса бројева у своју мрежу преузима изабрани оператoр
(уколико се изабере оператер који није тренутно оператер);
5. Један неограничен брзи интернет за ВИП број
6. Понуђене цене фиксне у динарском износу за време трајања уговорног периода;
7. Буџет за набавку мобилних апарата из асортимана Понуђача корисницима
Наручиоца, са ценама које су актуелне без уговорене обавезе. Моделе телефона
бира Наручилац из асортимана Понуђача по завршетку јавне набавке. Уколико
давалац услуге нема апарате траженог типа, понудиће Наручиоцу испоруку
апарата еквивалентних или бољих карактеристика. Сви телефони морају бити
испоручени у року од 15 дана од дана закључења уговора.
8. Омогућена замена корисничке картице (у случају губитка, оштећења и сл.), у
року не дужем од 24 сата, уз наплату замене по званичном ценовнику
оператера;
9. Могућност упућивања позива службама за хитне интервенције без накнаде;
10. Цена свих осталих услуга које нису наведене тендером, а појаве се биће
наплаћене по званичном ценовнику оператера који је јавно објављен.
11. Секундарно тарифирање обавезно
12. Минимум 50 бесплатних СМС порука
13. Претплата може износити максимално 50 динара без ПДВ-а
14. Минималан буџет за телефоне је 400.000,00 динара без ПДВ-а
15. Минимална потрошња 20.000,00 динара без ПДВ-а месечно
16. Неограничен спори интернет за целу групу у оквиру претплате - бесплатно
17. Уговор се закључује на две године
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга фиксне
и мобилне телефоније, ЈН број ЈНМВ Д 01-7-7/2017 Партија 2 Услуге мобилне
телефоније
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
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3) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач
4) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Услуга мобилне телефоније –Партија 2
Цена са ПДВ-ом

Цена без ПДВ-а

Цена разговора унутар
изабраног оператера по
минуту
(ТеленорТеленор,
ВИП-ВИП
односно МТС-МТС)
Цена разговора према
осталим
мобилним
мрежама у земљи по
минуту
Цена разговора у групи
(0 РСД или не- уписати
износ)
Успостава везе (0 РСД
или не- уписати износ)
Буџет за моб.телефоне

Опис предмета набавке (који се не бодује)
Цена са ПДВ-ом
Претплата
Минимална потрошња

Цена без ПДВ-а

Бесплатне СМС поруке (уписати количину)

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Закључен између:
Испоручиоца ..............................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Испоручилац)
и
1.Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду, Школска бр.1, кога заступа
Директор проф. др Бранко Савић, (у даљем тексту: Наручилац)
Дана:_____________

Основ уговора:
ЈН Број:01-7-7/2017
Уговорне стране сагласно констатују:
-Да је Наручилац, у потпуности у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 017-7/2017 партија 2- услуге мобилне телефоније и извршио прикупљање понуда за јавну
набавку у складу са законом;
-Да је Пружалац услуге у својству понуђача доставио Понуду број ____________ од __.__.2017.
године, заведену код Наручиоца под бројем _____________ (попуњава Наручилац) од
__.__.2017. године (попуњава Наручилац) (у даљем тексту: Понуда), која се налази у прилогу
овог уговора и представља његов саставни део;
-Да се овај уговор додељује на основу достављене Понуде, која је прихваћена од стране
Наручиоца, у поступку јавне набавке, покренуте Одлуком Наручиоца број 01-7-7/1-2017 од
18.10.2017. године;
-Да је истекао рок за подношење захтева за заштиту права у складу са Законом о јавним
набавкама.
Члан 1.
Предмет овог Уговора су услуге мобилне телефоније за период од 24 месеца, почев од
__________.2017.године, по општем речнику набавке – 64212000 – услуге мобилне телефоније,
у свему у складу са Понудом.
Обавезе Пружаоца услуге
Члан 2.
Пружалац услуге се обавезује да ће за потребе Наручиоца услуге извршити услуге из
члана 1. овог Уговора, у свему сагласно Понуди и одредбама овог Уговора, као и да ће
предметне услуге обављати стручно и квалитетно, придржавајући се стандарда, прописа и

Конкурсна документација у јн мале вредности ЈН бр ЈНМВ 01-7-7/2017 38/47

правила струке који важе за ту врсту услуге, као и добрих пословних обичаја са следећим
карактеристикама:

Цена са ПДВ-ом

Цена без ПДВ-а

Цена разговора унутар
изабраног оператера по
минуту
(ТеленорТеленор,
ВИП-ВИП
односно МТС-МТС)
Цена разговора према
осталим
мобилним
мрежама у земљи по
минуту
Цена разговора у групи
(0 РСД или не- уписати
износ)
Успостава везе (0 РСД
или не- уписати износ)
Буџет за моб.телефоне
Износ претплате_____________ без ПДВ-а односно ____________са ПДВ-ом.
Износ Минималне потрошње _____________ без ПДВ-а односно ____________са ПДВ-ом.
Количина бесплатних СМС порука ___________.
Пружалац услуга ће месечно испостављати рачун за извршене услуге са обрачунатим ПДВ-ом.
Пружалац услуга ће услуге које су предмет овог Уговора извршити самостално без
подизвођача.
(ИЛИ)
Пружалац услуга ће део услуге која је предмет овог Уговора ______________________(навести
опис посла у складу са Понудом) извршити са подизвођачем/ подизвођачима/ члановима групе
понђача:
_____________________________ (име подизвођача/члана групе понуђача), са седиштем
________________, ПИБ ________, матични број ________;
_____________________________ (име подизвођача/члана групе понуђача), са седиштем
________________, ПИБ ________, матични број ________;
_____________________________ (име подизвођача/члана групе понуђача), са седиштем
________________, ПИБ ________, матични број ________.
Уговорне стране су сагласне да ће Пружалац услуга извршити услуге из члана 1. овог
Уговора према роковима дефинисаним у Понуди.
Пружалац услуга се нарочито обавезује да у вршењу послова на пружању предметних
услуга у свему поступа у складу са одредбама чланова 124-130 Закона о електронским
комуникацијама („Сл. гласник РС”, бр. 44/2010 и 60/2013 –одлука УС), а који се односе на
безбедност и интегритет јавних комуникационих мрежа и услуга и тајност електронских
комуникација, законитог пресретања и задржавања података.
Пружалац услуга се обавезује да Наручиоца благовремено обавештава о свим захтевима
и променама битним за реализацију уговорних обавеза.
Пружалац услуга се обавезује да одреди лице за надзор над извршењем услуга
дефинисане Уговором, које ће имати следећа задужења:
•комуникација и сарадња са овлашћеним представницима Наручиоца;
•праћење квалитета услуге;
•праћење оперативне и финансијске реализације уговора;
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•припрема и овера Записника о примопредаји SIM картица;
•припрема и овера Записника о примопредаји телефонских апарата;
•припрема и овера Записника о извршеним услугама по извршењу Уговора.

Обавезе Наручиоца
Члан3
Уговорне стране су сагласне да ће Наручилац Пружаоцу услуге извршити плаћање
услуга из члана 1. овог Уговора према роковима дефинисаним у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да Наручилац има право да у случају немогућности
плаћања у року који је прописан у Понуди, а из објективних разлога који не зависе од његове
воље (који укључују али се не ограничавају на разлоге везане за стање ликвидности
Наручиоца, имајући у виду изворе финансирања Наручиоца) плаћање изврши након престанка
насталих објективних разлога, и то у најкраћем могућем року.
Наручилац се обавезује да уплати уговорени износ минималне потрошње уколико се у
месецу за који се обрачунава оствари мања потрошња од уговорене.
Приговор
Члан 4.
Наручилац може поднети приговор на износ фактуре у року од 30 дана од дана доспећа
рачуна за услуге а може поднети и приговор на квалитет услуге у року од 30 дана од дана
извршења услуга.
Пружалац услуге је дужан да у року од 15 дана од дана пријема приговора достави
Наручиоцу услуга образложени писани одговор, којим се изјашњава о приговору.
Приговор се може поднети у писаној форми електронским путем или путем поште.
Пружалац услуга се обавезује да ће на позив Наручиоца одмах, или у најкраћем
могућем року отклонити уочене недостатке у извршеној услузи. У противном Наручилац
задржава право да раскине уговор.
Уколико Наручилац није задовољан начином на који је приговор решен,Наручилац,
поред осталих права које има у складу са законом , може да се у року од 15 дана по пријему
одговора Пружаоца услуга, односно од истека рока за достављаље одговора, обрати
Републичкој агенцији за електронске комуникације у смислу важећег Закона о заштити
потрошача.
Вредност уговора
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да ће укупна вредност Уговора мобилне телефоније за
период од 24 месеца, почев од __________.2017.године бити одређена према стварно
реализованом саобраћају, али највише до вредности која је за намене услуга мобилне
телефоније планирана важећим Финансијским плановима Наручиоца, а у складу са
достављеном Понудом.
Уговорне стране сагласно утврђују да укупна цена услуга на бази јединичних цена из
Понуде и стварне укупне годишње потрошње, за период важења овог уговора, не сме прећи
процењени износ из става 1. овог члана.
Јединичне цене из Обрасца понуде, Цена и други критеријуми за доделу уговора су
фиксне и не могу се мењати.
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За остале услуге које нису наведене у Обрасцу понуде, Цена и други критеријуми за
доделу уговора примењиваће се цене из важећег ценовника изабраног Понуђача, објављеног на
званичној Интернет презентацији Понуђача.
Месечни износи рачуна ће се обрачунавати према стварно оствареном саобраћају у
складу са ценама које су исказане у Обрасцу понуде, Цена и други критеријуми за доделу
уговора и важећим ценовником понуђача за остале услуге.
Одговорност за квалитет извршених услуга
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да је Наручилац обавезан да Пружаоцу услуге изврши
плаћање пружених услуга само уколико су те услуге пружене на начин и под условима
дефинисаним у Понуди и одредбама овог уговора.
Пружалац услуга у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза,
те и за део услуге извршен од стране подизвођача, као да их је сам извршио (уколико постоје
подизвођачи).
Чланови групе у потпуности солидарно одговарају Наручиоцу за извршење уговорених
обавеза.
Поверљивост података
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да овај уговор и податке садржане у њему сматрају
поверљивим.
Пружалац услуга се обавезује да неће саопштавати, преносити и објављивати, податке
до којих је дошао или у које је, на било који начин, извршио увид приликом вршења услуга по
основу овог уговора, као и да ће те податке сматрати поверљивим и чувати као пословну тајну.
Пружалац услуга се обавезује да ће напред наведене податке чувати као пословну тајну
и након завршетка овог уговора.
Објављивање података из предходног става овог члана може се вршити искључиво
након писаног одобрења Наручиоца.
Пружалац услуга ће благовремено обавестити Наручиоца у писаној форми о
објављивању података чије јавно саопштавање представља обавезу прописану законом и
подзаконским актима.
Ништавост уговора
Члан 8.
Овај уговор је ништаван уколико се утврди да је закључен супротно одредбама Закона о
јавним набавкама о спречавању корупције и сукоба интереса.
Измене и допуне уговора
Члан 9.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити закључивањем анекса у писаној форми,
уз сагласност уговорних страна, у складу са законом.

Раскид уговора
Члан10.
Свака уговорна страна има право једностраног раскида овог уговора, у складу са
Законом, при чему једнострани раскид уговора мора бити образложен и учињен у писаној
форми, а отказни рок износи тридесет (30) дана.
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Уговорне стране утврђују да је једнострани раскид уговора из става 1. овог члана могућ
само уколико је страна која једнострано раскида уговор у потпуности испунила своје обавезе
по основу овог уговора, настале до дана раскида уговора, о чему потписује изјаву коју
доставља заједно са обавештењем о раскиду из става 1. овог члана.
Свака уговорна страна има право да једнострано раскине уговор у свако доба и без
отказног рока, ако друга уговорна страна не извршава обавезе на уговорени начин и у
уговореним роковима, а које неправилности не отклони ни у року од десет (10) дана од дана
пријема писменог упозорења друге уговорне стране.
Уколико уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор
закључен и констатују да су за време трајања овог уговора наступиле такве промењене
околности због којих је неоправдано да овај уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу
да споразумно раскину овај уговор.
Виша сила
Члан 11.
Вишом силом се сматрају догађаји и околности које ометају, спречавају или
онемогућавају вршење уговорених обавеза, а по својој природи су такве да на њих уговорне
стране не могу да утичу како би њихово дејство отклонили, умањили или укинули.
Пружалац услуга се не може позивати на ванредне околности које су настале пре или по
истеку предвиђеног рока за реализацију уговорних обавеза.
Трајање уговора
Члан 12.
Овај уговор производи правно дејство у периоду од 24 месеца, почев од
__________.2017.године као дана закључења истог.
Ако је Наручилац због закашњења Пружаоца услуга у реализацији предмета овог
Уговора претрпео одређену штету, Наручилац може захтевати накнаду штете, односно пун
износ претрпљене штете.
Релевантни прописи
Члан 13.
На сва питања која нису посебно регулисана овим уговором примењиваће се важећи
Закон о облигационим односима и други релевантни прописи из ове области.
Решавање спорова
Члан 14.
Уговорне стране су се споразумеле да ће све спорове који настану поводом овог Уговора
покушати да реше споразмуно, а у случају неуспешног споразумног решавања спора, уговорне
стране уговарају надлежност Привредног суда у Новом Члан 15.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка и то по два за сваку уговорну
страну.
ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор
др Савић Бранко, проф.
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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Цена са ПДВ-ом

Цена без ПДВ-а

Цена разговора унутар
изабраног оператера по
минуту
(ТеленорТеленор,
ВИП-ВИП
односно МТС-МТС)
Цена разговора према
осталим
мобилним
мрежама у земљи по
минуту
Цена разговора у групи
(0 РСД или не- уписати
износ)
Успостава везе (0 РСД
или не- уписати износ)
Буџет за моб.телефоне

Предмет набавке (који се не бодује)
Цена са ПДВ-ом
Претплата
Минимална потрошња

Цена без ПДВ-а

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 2. уписати колико износи цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
 у колони 3. уписати колико износи цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
 У табели за предмет набавке који се не бодује у колони 2 уписати цену без ПДВ-а, а у
колони 3 са ПДВ-ом
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
понуђач
_______________________________________, доставља укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке Услуга мобилне телефоније - Партија 2, ЈНМВ У 01-7-7/2017
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.
2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач___________________________________________________________
у
поступку јавне набавке Услуга мобилне телефоније - Партија 2, ЈНМВ У 01-77/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да ми није изречена
мера забране обављања делатности.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН , под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:
ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Понуђач:
____________________________________________________________________,
Седиште и адреса:
____________________________________________________________,
Матични број: ______________, ПИБ: ______________,

ИСПУЊАВА све услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку мале
вредности број ЈНМВ У 01-7-7/2017 –Партија 2- Услуга мобилне телефоније и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;

У _______________________
Дана______________године
__________________________

Овлашћено лице понуђача
М.П.

Напомене:
Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац копирати у довољном броју
примерака и попунити за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе
понуђача). Овај образац поптисује и оверава печатом носилац посла групе понуђача.
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН , под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:
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