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Институт за рехабилитацију 
Сокобањска 17 
Број: 02/1088-1 
Датум: 23.12.2016. године 
 

 
ПРВА ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

За јавну набавку услуга 
ЈН 61/16 –Услуге фиксне и мобилне телефоније, по партијама 

 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон, Наручилац врши измену конкурсне 

документације у поступку јавне набавке услуга ЈН 61/16 Услуге фиксне и мобилне 

телефоније, по партијама. 
 
 

I 
 

Мења се на страни 6 текст у погледу техничких услова испоруке фиксне 

телефоније и иста сада гласи: 
„Фиксна телефонија може бити испоручена преко кабловских мрежа (бакарном 

парицом, коаксијалним каблом или оптичким каблом), као и преко бежичних мрежа, 
према телефонској централи Наручиоца са у целости изведеним приступним путем од 

локације Наручиоца до надређене телефонске централе оператера.“ 
 

II 
 

Мења се текст на странама 11, 13, 36, из “prepaid” у “postpaid”.  
 

III 
 

Додаје се текст на страни 34 у погледу методологије обрачунавања пондера за 

ставку 6 и то: 
 

„6. Цена међународних телефонских разговора ка фиксној мрежи група I  

(граничне земље са Реп.Србијом) 
 
a. Најнижа понуђена цена добија 10 пондера, 
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 
 
 
Најнижа понуђена цена 
_____________________________ X 10 
Понуђена цена“ 
 

 
IV 

 
Наручилац предвиђа на страни 40 нови резервни критеријум за доделу уговора и исти 

сада гласи: 
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„Уколико се након извршеног оцењивања понуда установи да две или више понуда 
имају једнак број пондера, као повољнија понуда ће се сматрати она у којој је 
понуђен дужи рок важења понуде. За партију 2 Наручилац као резервни критерујум 

предвиђа краће време отклањања квара. 
 

V 
 
На страни 56, 62 и 69 наручилац мења конкурсну документацију у погледу 

предвиђене вредности средстава обезбеђења – менице за добро извршење посла и 

сада гласи: 
 
„на износ 10% од уговорене вредности без ПДВ-а“ 
 

 
VI 

 
Наручилац додаје образац модела уговора за мобилну телефонију, односно предвиђа два 

модела уговора, те се модели уговора на обрасцу 8 и 8а приказују на странама од 52 - 65 
конкурсне документације. 
 
 
 

 
Образложење 

 
Наручилац у складу са постављним питањима и захтевима за појашњење у даљем 

делу текста врши измену и допуну конкурсне документације, и продужава рок за 

подношење понуда, који је 29.12.2016. године у 12:00, отварање у 12:15. 
 
„Питање бр 1.  
Под техничком спецификацијом за партију 1 навели сте Фиксна телефонија мора бити 

испоручена путем жичног медиума, тј. путем бакра или оптике према телефонској 

централи Наручиоца са у целости изведеним приступним путем од локације Наручиоца 

до надређене телефонске централе оператера. 
 Подсећамо да је Регулаторна агенција за електорнске комуникације и поштанске 

услуге “РАТЕЛ” објавила да се услуга фиксне телефоније може реализовати на следеће 

начине: 
-       преко кабловских мрежа (бакарном парицом, коаксијалним каблом или оптичким 

каблом) 
-       преко бежичних мрежа 
 као и да уз стандардне услове коришћења, сва четири начина могу дати 

задовољавајући ниво квалитета услуге. 
 Указујемо Вам да је непоходно да измените Конкурсну документацију у овом делу и 

омогућите понуђачима који ову услугу могу понудити другачијим техничким решењем 

од траженог да учествују у набавци. Подсећамо Вас да на овај начин кршите Члан 10. 

Став 1, ЗЈН којим је предвиђено да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке 

омогући што већу конкуренцију. Наведеним поступањем кршите и Члан 10. Став 2 

Закона о јавним набавкама који дефинише начело обезбеђивања конкуренције а који 

гласи: Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може да онемогући 

било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом 
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преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких 

спецификација и критеријума.“ 
Питањe бр 2  
„2.1.    У оквиру спeцификацијe за Партију 2, услугe мобилнe тeлeфонијe наводитe „ 

Прeдмeтна услуга пружа сe кроз пeт прeпаидпакeта, а чији су нeпосрeдни корисници 

радно ангажовани код Наручиоца, подeљeни у групe.“ Молимо вас за појашњeњe да ли 

јe у питању тeхничка грeшка, наимe прeпаид пакeти омогућавају самосталну допуну 

након истрошeног саобраћаја? Да ли наручилац жeли да користи услугe прeпаид-а или 

жeли да плаћа рачунe на основу оставарeнe потрошњe „постпаид“? Такођe у оквиру 

прeпаид пакeта нe постоји могућност да Наручилац добијe одрeђeни број минута 

укључeн у прeтплату. У питању су два потпуно одвојeна начина тарифирања. 

Наручилац, уколико жeли можe одрeђeном броју прeтплатничких линија додeлити 

могућност да након истрошeног лимита имају могућност да самостално купују прeпаид 

допунe и на тај начин наставe да користe бројeвe али по цeнама за прeпаид тарифни 

профил. Молимо вас да сe изјаснитe коју врсту пакeта жeлитe да користитe, да ли 

жeлитe прeпиад или постпаид пакeтe? Такођe истраживањeм тржишта можeтe утврдити 

да у понуди опeратeра који нудe услугe мобилнe тeлeфонијe нeма прeпаид пакeта за 

пословнe корисникe. 
2.2.    На колико дeцимала сe заокружују пондeри  за Партију 1 и за Партију 2? 
2.3.    Како би припрeмили мeницу за озбиљност понудe, молимо вас за појашњeњe на 

који начин понуђачи утврђују врeдност понудe? Да ли су то јeдничнe цeнe којe 

захтeватe у оквиру образаца понудe за Партијe 1 и 2? Напомињeмо да наручиоци нe 

могу унапрeд знати количину саобраћаја коју ћe наручилац остварити током уговорног 

пeриода.“ 
 
Питањe бр 3 
 „3.1.    Молимо вас за појашњeњe на који начин сe врши пондeрисањe На стр.32 КД 

нeдостајe начин пондeрисања за критeријум бр.6: Цена међународних телефонских 

разговора ка фиксној мрежи група И (граничне земље са Реп. Србијом). 
3.2.    С обзиром да јe јавна набавка обликована  по партијама, сугeришeмо Наручиоцу 

да раздвоји модeлe уговора по партијама, наимe ради сe о двe суштински различитe 

услугe за којe измeђу осталог Наручилац можe закључити уговор са два различита 

понуђача. 
3.3.    Који јe рeзeрвни критeријум за партију 2? Сугeришeмо Наручиоцу да у складу са 

чланом 84 ЗЈН утврди рeзeрвни критeријум у случају да два или вишe понуђача имају 

исти број пондeра? 
3.4.    Да ли сe мeница за добро извршeњe посла издајe на износ од 10 % укупнe 

врeдности понудe (бeз ПДВ-а), како сe наводи у Модeлу уговора или сe навeдeна 

мeница издајe на износ од 10% од укупнe уговорeнe врeдности (бeз ПДВ-а), како сe 

наводи у конкурсној докумeнтацији или сe навeдeна мeница издајe на износ од 10% од 

укупнe врeдности понудe, како сe наводи у Модeлу мeничног овлашћeња? 
3.5.    Сугeришeмо наручиоцу да нумeришe странe конкурснe докумeнтацијe“ 
 
Одговор бр 1  
Наручилац прихвата предлог потенцијалног понуђача, те ће извршити измену и допуну 

конкурсне документације у предложеном правцу. 
 
Одговор бр 2 
2.1.  У питању је техничка грешка, у питању су postpaid услуге. 
2.2. За партију 1 и 2 све вредности се заокружују на две децимале. 
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2.3. Вредност коју понуђачи наводе у меничном овлашћењу је збирна вредност по 

ставкама, односно 10% вредности укупно понуђене цене (збир ставки у партији). За 

потребе обезбеђења озбиљности понуде, понуђачи могу да знају само понуђене 

вредности, те уговорна вредност (и реализација исте) није неопходан предуслов за 

сачињавање понуде. 
Oдговор бр 3 
3.1. Наручилац грешком пропушта да у текст конкурсне документације унесе 

математичку формулу за ставку 6, која гласи: 
a) Најнижа понуђена цена носи 10 пондера 
б) Свака виша цена се обрачунава по формули: ( најнижа цена / понуђена цена ) Х 10  
3.2. Наручилац прихвата предлог понуђача, те ће ради избегавања евентуалних 

нејасноћа сачинити два одвојена модела уговора. 
3.3. Као резервни критеријум  за обе партије наручилац предвиђа дужи  рок важења 

понуде, а као други резервни критеријум краће време отклањања квара (за партију 2). 
3.4. Меница за добро извршење посла, и менично овлашћење гласи на 10% уговорене 

цене, без ПДВ-а.  
3.5. Наручилац прихвата предлог потенцијалног понуђача.“ 
 

 
* *  * 

 
На основу датих одговора, који се сматрају саставним делом конкурсне документације, 

наручилац ће сачинити измену и допуну конкурсне документације, коју ће објавити на 

Порталу  управе за јавне набавке и сајту наручиоца, као и Обавештење о продужетку 

рока за подношење понуда, на исти начин. 
 
У прилогу Конкурсна документација са Изменама и допунама, на основу које су 

Понуђачи у обавези да сачине понуду. 
 
Остали делови Конкурсне документације остају непромењени.  
 
 
Нови рок за подношење понуда је 29.12.2016. године у 12:00. Отварање понуда истога 

дана у 12:15. 
 

Комисија за  ЈН 61/16 
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Институт за рехабилитацију 

Београд, Сокобањска 17 

Број:   01-1733-4 /16  

Датум: 20.12.2016.године 

www.rehabilitacija.com 

 

 

 

 

Институт за рехабилитацију  

Београд, Сокобањска 17 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку услуга мале вредности  

Услуге мобилне и фиксне телефоније, по партијама, 

ЈН 61/16 

 

 
Објављено на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца 20.12.2016.године 

 
 

 
 

Рок за достављање понуда је   29.12.2016. године до  12:00 часова 
Отварање понуда је                   29.12.2016. године у   12:15 часова 

 
 

децембар, 2016. Године 
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На  основу чл.  39.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама („Сл.  гласник  РС”  бр. 124/2012, у 
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” 
бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 01-1733-1/16 
од 18.10.2016. године као и Решења    о    образовању    комисије    за    јавну    набавку    
бр. 01-1733-2/16   од 18.10.2016. године за јавну набавку бр. 61/16, припремљена је: 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности – Услуге фиксне и мобилне телефоније, по партијама 

ЈН бр. 61/16 
 

Конкурсна документација садржи: 
 
 
 

Поглавље Назив поглавља 
I Општи подаци о јавној набавци 
II Подаци о предмету јавне набавке 

 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, радова или услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђења 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 финансијске услуге кредита 

 
V 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност 
тих услова 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 
VII Образац понуде 
VIII Модел уговора 
IX Образац трошкова припреме понуде 
X Образац изјаве о независној понуди 
XI Образац изјаве о обавезама понуђача 
XII Образац меничног  овлашћења за озбиљност понуде 

        XIII Образац меничног овлашћења за добро извршење посла  
обр. 10 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
 

1. Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац: Институт за рехабилитацију, ул. Сокобањска 17 Београд 
( у даљем тексту Институт). 
 

Интернет страница: www.rehabilitacija.com 
 

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. На ову 
јавну набавку ће се примењивати и: 

 ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ДЕЛУ КОЈИ НИЈЕ 
РЕГУЛИСАН ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 ПРОПИСИ КОЈИ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ПРЕДМЕТНУ ДЕЛАТНОСТ. 

 
3. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке број 61/16 су Услугe фиксне и мобилне телефоније, по 

партијама; 
 
Јавна набавка је обликовна у две партије:  
1. Партија 1 – Услуге фискне телефоније ОРН 64210000 – 8 Услуге јавне телефоније 
2. Партија 2 – Услуге мобилне телефоније ОРН 64212000 -5 Услуге мобилне 

телефоније 
 

Техничке  карактеристике  (опис  услуга)  навадене  су  у  делу  III  конкурсне 

документације (Спецификација). 
 

Понуђене  услуге  морају  у  целини  да  одговарају  захтевима  из  конкурсне 

документације што понуђач потврђује потписивањем и овером образца понуде. 
 

4. Циљ поступка 
 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци на 
период од 12 месеци. 

 
5. Контакт 

 
 е-маил:  seltersbanja.pravnasl@gmail.com 

 
6. Право учешћа 

 
Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва домаћа или страна, правна лица, 
предузетници и физичка лица, која испуњавају све услове из чл.75. и 76. Закона. 

http://www.fondzarazvoj.gov.rs/
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке број 61/16 су Услугe фиксне и мобилне телефоније; Услугe 
фиксне и мобилне телефоније, по партијама; 
 
Јавна набавка је обликовна у две партије:  

 
Партија 1 – Услуге фискне телефоније ОРН 64210000 – 8 Услуге јавне телефоније 
Партија 2 – Услуге мобилне телефоније ОРН 64212000 -5 Услуге мобилне 
телефоније 

 
2. Партије 

 
Предмет јавне набавке је обликован у две партије 
 

Партија 1 – Услуге фискне телефоније ОРН 64210000 – 8 Услуге јавне телефоније 
Партија 2 – Услуге мобилне телефоније ОРН 64212000 -5 Услуге мобилне 
телефоније 

 
 

3. Врста и начин пружања услуга 
 

Услуга фиксне и  м о б и л н е  телефоније подразумева јавне говорне услуге, као 
и  пренос података и слике преко фиксне и мобилне мреже. 

 
4. Квалитет 

 
Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће 
стандарде и испуњавати услове и захтеве из спецификације који су прописани 
конкурсном документацијом a што понуђач потврђује потписивањем образца понуде. 

 
5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

 
У  случају  утврђених  недостатака  у  квалитету  и  обиму  извршене  услуге, изабрани 
понуђач је дужан да од момента пријаве рекламације, отклони евентуалне недостатке у 

роковима и на начин утврђен конкурсном документацијом и уговором. 
 

6.  Време успостављања услуге 
 

Време  успостављања услуге, уколико  постоје  технички  услови, представља период 
од закључења уговора до тренутка активирања услуга. 

 
Понуђач је дужан да успостави предметне услуге у понуђеном року.  

 
7. Стандард квалитета 

 
Понуђач је дужан да услугу која је предмет набавке пружа у складу са Правилником о 
параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и 
спровођењу контроле обављања делатности електронских комуникација („Сл. Гласник 
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РС“, бр. 73/2011 и 3/2014), што потврђује потписивањем образца понуде. 
 

8. Гаранција 
 

Понуђач гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора што потврђује 
потписивањем образца понуде. 



 

III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈA) 
 

 
ПАРТИЈА 1 – УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке бр. 61/16 Партија 1 се односи на пружање Услугe фиксне телефоније 

преко аналогних телефонских прикључака као и преко „ISDN PRI“ телефонских прикључака 

и то у просторијама пословних јединица Институтa за рехабилитацију на локацији у 

Београду (ул. Сокобањска 17) и локацији у Младеновцу (ул Краља Петра I 333 - 335).  

 Услуга мора обухватати следеће:  

- Фиксна телефонија може бити испоручена преко кабловских мрежа (бакарном парицом, 

коаксијалним каблом или оптичким каблом), као и преко бежичних мрежа, према 

телефонској централи Наручиоца са у целости изведеним приступним путем од локације 

Наручиоца до надређене телефонске централе оператера,  

- Сви разговори се тарифирају у минутима,  

- Заузећа и позиви на које није одговорено се не тарифирају,  

- Позиви специјалним службама (полиција, хитна помоћ, ватрогасци) су бесплатни,  

- Успостава везе, као и позиви сервисних бројева избраног оператера су бесплатни,  

- Понуђене цене су фиксне у динарском износу за време трајања уговорног периода,  

- Услуге у међународном телефонском саобраћају које нису наведене посебно у конкурсној 

документацији, као и додатне услуге фиксне телефоније се обрачунавају према важећим 

ценовницима оператера,  

- Понуђени систем мора да подржава идентификацију позива,  

- Ценом услуга фиксне телефоније мора да буде обухваћено увођење захтеваних услуга, тј. 

прикључење на телефонску мрежу – успостављање прикључка, тестирање, као и одржавање 

телефонске мреже за време трајања уговора,  

- У случају промене постојећег оператера чије услуге Наручилац тренутно користи, 

трошкове преноса постојећих корисничкиг бројева сноси изабрани Понуђач,  

- У случају промене постојећег оператера рока за прелаз у мрежу другог – изабраног 

оператера (интервал од дана уговорања до активирања услуга) не може бити дужи од 30 

календарских дана од дана закључења уговора,  

- Постојећа нумерација свих прикључака и нумерација пролазног бирања мора бити 

задржана,  

- Наручилац задржава право одступања од наведених количина, као и право да прикључке 

пресели на другу локацију,  

- У оквиру месечне претплате понуђач урачунава најмање 150 минута разговора ка фиксним 

мрежама на територији РС, по аналогном телефонском прикључку,  

- Услуге морају бити омогућене непрекидно у току 24 сата, 7 дана у недељи,  
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- Кориснички сервис оператера мора бити Наручиоцу доступан непрекидно у току 24 сата, 7 

дана у недељи,  

- Услуге које су предмет набавке морају у свему бити у складу са важећим стандардима и 

захтевима и условима Наручиоца дефинисаним конкурсном документацијом,  

- Понуђач/изабрани оператер пружа услуге које су предмет јавне набавке у складу са 

Правилником о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих 

услуга и спровођењу контроле обављања делатности електронских комуникација 

(Сл.гласник РС 73/11 и 3/14).  

 

Напомена: 

Под телефонским прикључком (линијом) подразумева се улазна телефонска линија. Уоквиру 

интерне телефонске комуникације,а након успостављања предметне услуге Наручилац ће 

имати потребу за довољним бројем локала сходно броју запослених (већ постоје одређени 

локали). 

 
 
Број потребних телефонских прикључака у објектима пословних јединица Института 
који су предмет набавке:  

  

Р.бр.  Опис  Количина  

1.  

Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних) 

телефонских прикључака (линија) у пословним 

просторијама ЈП на локацији у Младеновцу (Kраља 

Петра I 333/335). 

14 

2.  

Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних) 

телефонских прикључака (линија) у пословним 

просторијама ЈП на локацији у Београду 

(Сокобањска 17) 

12  

4.  
Број потребних „ISDN PRI“ телефонских прикључака 

(линија) у пословним просторијама ЈП на локацији у 

Младеновцу (Краља Петра I 333/335).  
1  

  
  
Услуга фиксне телефоније преко аналогних телефонских прикључака као и „ISDN“ 
телефонских прикључака мора обухватати следеће:  

  
Број 

ставке  Назив услуге  јединица 

мере  

1.  Месни саобраћај – разговори обављени у оквиру исте мрежне 

групе  
1 минут  

2.  Међумесни саобраћај – разговори обављени између мрежних 

група  
1 минут  
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3.  Телефонски разговори од претплатника фиксне ка мобилној 

телефонији МТС  1 минут  

4.  Телефонски разговори од претплатника фиксне ка мобилној 

телефонији ТЕЛЕНОР  1 минут  

5.  
Телефонски разговори од претплатника фиксне ка мобилној 

телефонији ВИП  1 минут  

6.  
Међународни телефонски разговори ка фиксној мрежи група I  

(граничне земље са Реп. Србијом)  
1 минут  

7.  Месечна претплата за ТФ прикључак  1 ком  
  
 
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1  
  
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски 

најповољнија понуда“.  

  
Елементи овог критеријума су дати у следећој табели:  

  

Бр.  НАЗИВ ЕЛЕМЕНАТА  
РЕЛАТИВНИ 

ЗНАЧАЈ  
(број пондера)  

1.  Цена минута разговора у месном саобраћају – разговори 

обављени у оквиру исте мрежне групе  10  

2.  
Цена минута разговора у међумесном саобраћају – 
разговори обављени између мрежних група  10 

3.  
Цена телефонског разговора од претплатника фиксне ка 

мобилној телефонији МТС  20  

4.  
Цена телефонског разговора од претплатника фиксне ка 

мобилној телефонији ТЕЛЕНОР  20  

5.  
Цена телефонског разговора од претплатника фиксне ка 

мобилној телефонији ВИП  20  

6. 
Цена Међународни телефонски разговори ка фиксној 

мрежи група I  
(граничне земље са Реп. Србијом) 

10 

7.  Месечна претплата по 1 телефонском прикључку  10  

  
  
1. ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА У МЕСНОМ САОБРАЋАЈУ - 10 ПОНДЕРА  
  

Цену исказати у образцу понуде и моделу уговора који је саставни део конкурсне 

документације.  
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a. Најнижа понуђена цена (ставка 1) добија 10 пондера 

б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 

 
Најнижа понуђена цена 

----------------------------------  x10        
Понуђена цена 

  
  
2. ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА У МЕЂУ МЕСНОМ САОБРАЋАЈУ - 10 ПОНДЕРА   
  
Цену исказати у образцу понуде и моделу уговора који је саставни део конкурсне 

документације.  
  
  a. Најнижа понуђена цена (ставка 2) добија 10 пондера  

б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:  
  

Најнижа понуђена цена  

----------------------------------  x10        
Понуђена цена  

  
  

3. ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА КА МОБИЛНОЈ МТС-А - 20 ПОНДЕРА  
  

 

 Цену исказати у образцу понуде и моделу уговора који је саставни део конкурсне 

документације.  

  
  a. Најнижа понуђена цена (ставка 3) добија 20 пондера  

б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:  

  
Најнижа понуђена цена 

 ----------------------------------  x20 

 Понуђена цена 

  
4. ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА КА МОБИЛНОЈ ТЕЛЕНОРА - 20 ПОНДЕРА  
  
Цену исказати у образцу понуде и моделу уговора који је саставни део конкурсне 

документације.  

  
a. Најнижа понуђена цена (ставка 4) добија 20 пондера  
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б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:  

  
Најнижа понуђена цена  

----------------------------------  x20        
Понуђена цена  

  
  
  
5. ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА КА МОБИЛНОЈ ВИП - 20 ПОНДЕРА  
  
Цену исказати у образцу понуде и моделу уговора који је саставни део конкурсне 

документације.  
 a. Најнижа понуђена цена (ставка 5) добија 20 пондера  

б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:  

  
Најнижа понуђена цена  

----------------------------------  x20        
Понуђена цена  

  
6. Цена међународних телефонских разговора ка фиксној мрежи група I  (граничне 

земље са Реп.Србијом) 

 
                      a. Најнижа понуђена цена добија 10 пондера, 
                      б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 
 
 
                                   Најнижа понуђена цена 
                              _____________________________ X 10 
                                            Понуђена цена 
 
7. МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА ПО 1 ТЕЛЕФОНСКОМ ПРИКЉУЧКУ - 10 ПОНДЕРА  
  
  

Цену исказати у образцу понуде и моделу уговора који је саставни део конкурсне 

документације.  

  
a. Најнижа понуђена цена (ставка 6) добија 10 пондера  

б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:  
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Најнижа понуђена цена  

----------------------------------  x10        
Понуђена цена  

  
ПАРТИЈА 2 – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

 
 

Услуга мобилне телефоније омогућава разговор, као и слање смс и ммс порука у 

мрежи и ван мреже мобилног оператера у земљи и иностранству, затим разговора према 

фиксним телефонским линијама, могућност коришћења интернета кроз предметну услугу, 

проверу стања рачуна и коришћење корисничког сервиса код понуђача као и све остале 

услуге обухваћене мобилном телефонијом, а које Наручилац користи у току трајања уговора. 

                      Услуга се пружа броју од 100 непосредних корисника, квалитетно, према 

важећим стандардима из ове области.  

        Наручилац може повећати, односно смањити број преплатничких бројева за време 

трајања уговора, закључењем анекса у складу са Законом.  

        Понуђач се обавезује да ће обезбедити Наручиоцу коришћење услуга ГСМ мреже на 

начин и под условима утврђеним уговором о предметној јавној набавци за све преплатничке 

бројеве као и за сваки нови претплатнички број.  

      Предметна услуга пружа се кроз пет postpaid пакета, а чији су непосредни корисници 

радно ангажовани код Наручиоца, подељени у групе.    

У зависности од групе корисника, разликује се цена сваког од пакета која представља 

и висина одобрене претплате (односно највиши износ месечног рачуна непосредних 

корисника), као и понуђени опис тарифног пакета од стране мобилног оператера. Сви 

корисници предметних пакета (осим пакета бр. 5) морају имати могућност самосталне 

postpaid допуне и уплате услуге интернета, након потрошеног износа претплате по тарифном 

пакету путем ваучера и електронске допуне, а што сами надокнађују, односно те услуге не 

улазе у оквир овог уговора, а плаћају се по ценама из важећег, званичног ценовника 

оператера. Корисници пакета 5 након потрошеног износа претплате по овом тарифном 

пакету, све остале коришћене услуге плаћају према ценама понуђеним у оквиру описа тог 

тарифног пакета, специфицираног од стране самог понуђача и оне улазе у оквир овог 

уговора. Сав непотрошен износ месечне претплате преноси се у наредни месец, са минимум 

два месеца преноса. 

      Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана потписивања обе уговорне стране. 

Понуђач се обавезује да, осим онога што сам нуди у оквиру описа сваког тарифног пакета, 

свим њиховим непосредним корисницима омогући следеће: 

1. Сви разговори тарифирају се у секундама.  
2. Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају.  
3. Позиви и СМС поруке у корисничкој пословној мрежи из списка наручилаца 

тарифира се са 0,00 дин./мин без ограничења, односно 0,00 дин/СМС без ограничења, 

у оном броју колико их понуде понуђачи својим спецификацијама сваког од пакета. 
4. Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...). 
5. Бесплатни позиви и бесплатна успостава везе према корисничком сервису понуђача 

(мобилног оператера).  
6. Цена успоставе везе према свим мрежама у домаћем саобраћају (укључујући и фиксне 

линије) тарифира се са 0,00 дин/сек у оквиру пакета. 
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7. Саобраћај за пренос података сме бити активан на свим бројевима, с тим што га 

корисници пакета 1-4 сами уплаћују по ценама из важећег, званичног ценовника 

оператера, односно те услуге не улазе у оквир овог уговора, а за кориснике пакета 5 је 

предвиђена одређена количина интернет саобраћаја. Услуга активирања саобраћаја за 

пренос података на броју мора бити 0,00 динара. 
8. Могућност активације роминга за пакете 1 – 4. 
9. У случају промене постојећег мобилног оператера који тренутно користи Наручилац, 

трошкове издавања нових СИМ сноси изабрани понуђач (мобилни оператер), као и 

право на задржавање постојећих бројева. 
10. Могућност потпуне контроле одлазних и долазних позива у ромингу свим 

корисничким профилима из групе наручиоца, дефинисањем роминг листа, које 

обухватају бројеве из опсега наручиоца према којима и од којих би позиви били 

дозвољени (пакети од 1 до 5) .  
11. Цена повећања, односно смањења количине бројева од стране Наручиоца у току 

трајања уговора мора бити 0,00 динара по броју. Цене услуга за новоукључене бројеве 

су идентичне ценама из понуде. 
12. Провера стања рачуна за претходни месец мора бити могућа најкасније до 5-тог у 

текућем месецу. 
13. Кориснички сервис понуђача мора бити доступан према наручиоцу 24 сата током целе 

године. 
14. Гаранција на пружене услуге мора трајати колико износи период трајања уговора. 

 

               Такође, тарифним пакетима обухваћена је и испорука мобилних апарата, односно 

понуђач се обавезује да Наручиоцу испоручи 75 мобилних телефонских апарата по 

бенефицираним ценама. 

               Вредност понуђених мобилних телефона, који су обухваћене буџетом у износу од 

150.000,00 динара без ПДВ-а, за бенефицирану набавку телефонских апарата, обрачунавају 

се по бенефицираним ценама -1,00 динар без ПДВ-а, по мобилном телефону.  

 Мобилни телефони који се обезбеђују на овај начин су телефони средњег квалитета, 

са акцентом на основним функцијама (телефонски позив – разговор, смс), и веку трајања 

батерије. 

              Гарантни рок за телефоне мора бити у складу са гаранцијом произвођача, а минимум 

24 месеца од дана испоруке.  

              Понуђач је у обавези да уз испоручене мобилне телефонске апарате, достави 

гарантни лист, оверен на дан испоруке, у коме треба да буду наведени серијски бројеви 

испоручених мобилних телефонских апарата, на основу којих ће се вршити идентификација 

сваког појединачног телефонског апарата.  

               Приликом испоруке мобилних телефонских апарата, овлашћена лица Наручиоца ће 

извршити преглед испоручених мобилних телефонских апарата и гарантног листа и сачиниће 

Записник о квалитативном и квантитативном пријему који потписују овлашћени представник 

Наручиоца и овлашћени представник понуђача. У Записнику о квалитативном и 

квантитативном пријему констатује се да је достављен гарантни лист и да је извршена 

испорука, у свему у складу са овим уговором и Понудом.  

 

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 
 

Додела уговора ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“. 

Елементи критеријума су:  
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1. Понуђени postpaid пакети -  укупно 75 пондера 
 

Предвиђено је 5 пакета, а Наручилац, приликом оцене понуда, узима у обзир и 

пондерише: 

-  за пакет 1: број понуђених бесплатних минута према свим националним мобилним 

мрежама, фиксној мрежи и 30 бесплатних СМС ка свим националним мобилним 

мрежама 

 - за пакете 2-4: број понуђених бесплатних минута према свим националним мобилним 

мрежама и фиксној мрежи. 

- за пакет 5:  број понуђених бесплатних минута према свим националним мобилним 

мрежама, фиксној мрежи и бесплатни СМС-ови ка свим националним мобилним 

мрежама и минута у ромингу,  

 

и то на следећи начин: 

 

Пакет  1 – 67 бројева (непосредних корисника) 

   

Опис пакета Пондери 

100 минута разговора према свим националним мобилним 

мрежама и фиксној мрежи 

30 СМС по броју према свим националним мобилним мрежама  

 

15 

 

   a. Најнижа понуђена цена добија 15 пондера, 
                      б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 
 
 
                                   Најнижа понуђена цена 
                              _____________________________ X 15 
                                            Понуђена цена 
 

Пакет 2 – 25 бројева ( непосредних корисника) 

 

Опис пакета Пондери 

200 минута разговора према свим националним мобилним 

мрежама и фиксној мрежи у оквиру претплате  15 

  
   a. Најнижа понуђена цена добија 15 пондера, 
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                      б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 
 
 
                                   Најнижа понуђена цена 
                              _____________________________ X 15 
                                            Понуђена цена 
 

 

Пакет 3 – 2 броја ( непосредних корисника) 

 

Опис пакета Пондери 

300 минута разговора према свим националним  мобилним 

мрежама и фиксној мрежи у оквиру дефинисане претплате 15 

 

   a. Најнижа понуђена цена добија 15 пондера, 
                      б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 
 
 
                                   Најнижа понуђена цена 
                              _____________________________ X 15 
                                            Понуђена цена 
 

Пакет 4 – 5 бројева ( непосредних корисника) 

  

Опис пакета Пондери 

За 700 минута разговора према свим националним  мобилним 

мрежама и фиксној мрежи у оквиру дефинисане претплате  15 

 

Напомена: за ове пакете (1 – 5) потребна могућност самосталне при-пејд допуне и 

уплате услуга интернета након потрошеног износа претплате по тарифном пакету, а 

што сами надокнађују, односно те услуге не улазе у оквир овог уговора, а плаћају се по 

ценама из важећег, званичног ценовника оператера. 

 

   a. Најнижа понуђена цена добија 15 пондера, 
                      б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 
 
 
                                   Најнижа понуђена цена 
                              _____________________________ X 15 
                                            Понуђена цена 
 

Пакет  5 – 1 број ( непосредних корисника) 
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Опис пакета Пондери 

- 1000 минута разговора према свим националним мобилним 

и фиксним мрежама и 
- 20 минута разговора у ромингу (Европа) 
- Неограничен СМС према свим националним мобилним 

мрежама  
- интернет од 1 GB 

15 

       

 Напомена: за овај пакет није потребна могућност при-пејд допуне, већ се након 

потрошеног износа претплате по овом тарифном пакету, све остале коришћене услуге 

наплаћују према ценама одређеним у оквиру описа тог тарифног пакета, датог од 

стране самог понуђача и улазе у оквир уговора. 

 

   a. Најнижа понуђена цена добија 15 пондера, 
                      б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 
 
 
                                   Најнижа понуђена цена 
                              _____________________________ X 15 
                                            Понуђена цена 
 

 

 

2. Kонтроле одлазних и долазних позива у ромингу:              25 пондера  
Могућност потпуне контроле одлазних и долазних позива у ромингу свим корисничким 

профилима из групе наручиоца, дефинисањем роминг листа, које обухватају бројеве из 

опсега наручиоца према којима и од којих би позиви били дозвољени (пакети од 1 до 5) 

 

 Упутство: Понуђачи у кућицу предвиђену табелом стављају ознаку „X„ уколико 

њихова понуда обухвата ставку бр 2 Kонтролу одлазних и долазних позива у ромингу на 

описан начин. 

  

Место испоруке мобилних телефонских апарата: адреса Наручиоца Младеновцу, ул. 

Краља Петра I 333-335 

Цене у Партији 1 и 2 морају бити нумерички исказане тако да се могу применити у 

формули за бодовање што значи да се исказана „нула“ неће сматрати ценом погодном 

за упоређивање понуда тј. примену методологије бодовања, те понуђачи који доставе 

нулу као цену неће добијати пондере по том елементу критеријума.  
  
Такође, цена се мора исказати бројем највише од две децимале, те понуђачи који 

доставе цену исказану бројем већим од две децимале неће добијати пондере по том 

елементу критеријума.  
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Без обзира што не улазе у бодовање, обавезно је да се наведу цене и за остале ставке у 

табели образца понуде и модела уговора.  
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IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА 
О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА  
 
 

Предмет јавне набавке број 61/16 су Услугe фиксне и мобилне телефоније, по 

партијама  
 
 Партија 1 – Услуге фискне телефоније ОРН 64210000 – 8 Услуге јавне телефоније 
 Партија 2 – Услуге мобилне телефоније ОРН 64212000 -5 Услуге мобилне телефоније 

 
 

Техничке карактеристике (опис услуга) навадене су у делу III конкурсне документације 
(Спецификација). 

 
Понуђене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације 
што понуђач потврђује потписивањем и овером образца понуде. 

 
Плаћање  пружених услуга  ће  се  вршити  на  основу испостављене фактуре 

испоручиоца и то на месечном ниовоу,  у року од 30 дана. 
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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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 
Закона); 

 
4)  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); 

 
5)  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) и то: 
-   Потврда   о   опису   у   регистар   Републичке   Агенције   за 

електронске комуникације за територију Републике Србије за пружање 
јавне  говорне  услуге  преко  фиксне  мреже,  издата  од РАТЕЛ-а. 

 
6)  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 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (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) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 
преко подизвођача, а додатне услове испуњавају заједно. 

 
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, а додатне услове испуњавају заједно. 
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2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  
 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат 
је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом, осим 
услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона и то: Потврда о опису у регистар Републичке 
Агенције за електронске комуникације за територију Републике Србије за пружање 
јавне говорне услуге преко фиксне мреже, издата од  РАТЕЛ-а или Извод  из јавно 
доступног Регистра РАТЕЛ-А о евиденцији оператора јавних комуникационих мрежа  
и  услуга  за  наведене  услуге  (овај  документ  се  доставља засебно а може се доставити и 
у виду неоверене копије или извода). 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
 
Уколико  понуду  подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем, понуђач је дужан 
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 
3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
 
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 свих 
или појединих доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5  дана,  не  
достави  на  увид  оригинал  или  оверену  копију  тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
Законом као и овом конкурсном документацијом ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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Понуђач који се позива на члан 78 ЗЈН навешће у понуди ( у слободној форми) да је уписан 

у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре у складу са законом, 

те ће наручилац у том случају  постпупити по члану 78 став 5 ЗЈН ( ово не важи за Потврду 

о упису у регистар Републичке агенције за електронске комуникације за територију 

Републике Србије ). 
 
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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА  

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
 
 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач                                                                                            [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке бр. 61/16 – Услугe мобилне и фиксне телефоније, 
по партијама, за партију __________ (уписати број партије) испуњава све услове из  

чл.  75. и  76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 
2) 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; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити  на   раду,  запошљавању  и   условима  рада,  заштити 
животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине.  

 
 

Место:    
Датум:   

 
 
М.П. 

Понуђач: 

 
 
 
 
 
 

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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
 
 
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач                                                                                       [навести  назив 

подизвођача]   у   поступку   јавне   набавке   бр.   61/16   –   Услугe мобилне и фиксне 
телефоније, по партијама, за партију __________ (уписати број партије), испуњава 
све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 
за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан 
у одговарајући регистар; 

2) Подизвођач 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; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 

на снази у време објаве позива за подношење понуде; 
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији).  

 
 

Место:    
Датум:   

 
 
М.П. 

Подизвођач: 

 
 
 
 
 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,  Изјава  мора  бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Института у 

погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке. 
 

Техничке карактеристике (врста и детаљан опис предметних услуга) наведене су у 
делу III конкурсне документације (Спецификација).  
Понуде у целини морају бити припремљене у складу са конкурсном документацијом, и 
морају да испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке. 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 
Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа 
на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, a који је оверен од 
стране овлашћеног судског тумача за тај језик. 

 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,  
затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да  се  
ради  о  групи  понуђача  и  навести називе  и  адресу  свих  учесника  у заједничкој 
понуди. 

 
Понуду доставити искључиво на адресу: Институт за рехабилитацију Сокобањска 17 

Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. 61/16 – Услугe фиксне и 

мобилне телефоније, по партијама - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до 29.12.2016. 
године до 12:00 часова. 

 
Отварање понуда ће се обавити дана 29.12.2016. године у 12:10 минута у просторијама 
Института за рехабилитацију, ул. Краља Петра I 333-335, Београд. 

 
Представници понуђача који учествују у јавном отварању понуда морају Комисији за 
јавне набавке поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 

 
Рок за доношење одлуке је 10 дана од дана отварања понуда.  
 
Понуде се не могу достављати у електронском облику. 

 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно oмоту у којој се  
понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати број  и  датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде. 
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Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која  је  примљена по  истеку  дана  и  сата  до  којег  се  могу  понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. 

 
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како  

би  могла  да  се  утврди  стварна  садржина  понуде,  а  овлашћено лице понуђача исте 
потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу 
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе  могу  
овластити  једног  члана  (носиоца  посла)  који  ће  и  уме  групе попунити, потписати 
и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком  случају  је  то  потребно 
дефинисати споразумом о  заједничком наступу. Наведено не важи за документе за 
које је изричито тражено да морају бити потписани од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 
састављања  понуде  и  попуњавања  образаца  из  конкурсне  документације, дужан је 
да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац 
понуде и печат понуђача. 

 
Понуда мора да садржи: 

 
-Попуњен «образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75 и 76  Закона  у  
поступку  јавне  набавке  мале  вредности»  (поглавље  V одељак 3. Конкурсне 
документације), потписан и оверен печатом од 
стране овлашћеног лица понуђача. 
 
-Потврду о опису у регистар Републичке Агенције за електронске комуникације за 
територију Републике Србије за пружање јавне говорне услуге преко фиксне мреже, издату 

од РАТЕЛ-а или Извод из јавно доступног Регистра РАТЕЛ-А о евиденцији оператора 
јавних комуникационих мрежа и услуга за наведене услуге. 
 
-Попуњен «образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 
75  Закона  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности»  (поглавље  V 
одељак 3. Конкурсне документације), потписан и оверен печатом од стране  овлашћеног  
лица  подизвођача.  Доставља се само у случају понуде са подизвођачем. 
 
-Попуњен «образац понуде» (поглавље VII Конкурсне документације), потписан и 
оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача. 
 
-Попуњен «модел уговора» (поглавље VIII Конкурсне документације), потписан и 
оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача. 
 
-образац «изјаве о независној понуди» потписан и оверен печатом од стране овлашћеног 
лица понуђача (поглавље Х Конкурсне документације). 
У случају понуде групе понуђача овај образац мора бити потписан и оверен  печатом  од 
стране  сваког  понуђача  из  групе       понуђача. 
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-Уколико понуду подноси група понуђача, сасатавни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке наведене у тачки 8. овог поглавља. 
 

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  само носилац понуде  попуњава, 
потписује и оверава печатом следеће обрасце из конкурсне документације и у понуди 
прилаже: 

 Образац понуде 
 Модел уговора 

 Образац трошкова припреме понуде (уколико понуђач тражи накнаду 

трошкова дефинисаних чл. 88 Закона) 
 

3.  ПАРТИЈЕ 
 

Предмет јавне набавке је обликована по партијама  
 
 Партија 1 – Услуге фискне телефоније ОРН 64210000 – 8 Услуге јавне телефоније 
 Партија 2 – Услуге мобилне телефоније ОРН 64212000 -5 Услуге мобилне телефоније 

 
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која 

документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити искључиво на адресу: 
Институт за рехабилитацију Краља Петра I 333 11400 Mладеновац, са назнаком: 

 
„Измена понуде за јавну набавку бр. 61/16 – Услугe мобилне и фиксне 

телефоније, по партијама - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 

„Допуна понуде за јавну набавку бр. 61/16 – Услугe мобилне и фиксне телефоније, 

по партијама - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 

„Опозив понуде за јавну набавку бр. 61/16 – Услугe мобилне и фиксне телефоније, 

по партијама - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. 61/16 – Услугe мобилне и фиксне 

телефоније, по партијама - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који  

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и  у 
уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити  
споразум којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према  наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
 понуђачу који ће издати рачун, 
 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). Понуђачи   из   
групе   понуђача  одговарају  неограничено  солидарно  према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 

 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 
 

-Рок плаћања је до 15-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему 

фактуре (рачуна) за пружену услугу коју испоставља пружалац. 
Плаћање се врши уплатом на рачун пружаоца. 
У овој набавци није дозвољено авансно плаћање. 

 
 
9.2. Захтев  у     погледу места  и  начина  пружања  услуге. 

 
Место пружања услуге је пословни простор у Београду (ул Сокобањска 17, Београд) 
и пословни простор у Младеновцу (ул. Краља Петра И 333-335 Младеновац). 

 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који  прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду  без сагласности наручиоца. 

 
9.4.  Време успостављања услуге 
 

Време  успостављања услуге, уколико  постоје  технички  услови, представља период 
од закључења уговора до тренутка активирања услуга. 

 
Понуђач је дужан да успостави предметне услуге у понуђеном року. Рок за 

успостављање услуге  понуђач  обавезно наводи  у  образцу понуде  јер  се  у 

супротном понуда неће разматрати. 
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9.5  Максимално време отклањања квара. 
 

Максимално време отклањања квара обавезно се исказује у образцу понуде јер се у 

супротном понуда неће разматрати. 
Максимално време отклањања квара исказује се нумерички и то у сатима. 

 
9.6.  Квалитет 
 

Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће 
стандарде и испуњавати услове и захтеве из спецификације који су прописани 
конкурсном документацијомa што понуђач потврђује потписивањем образца понуде. 

 
9.7.  Стандард квалитета 
 

Понуђач је дужан да услугу која је предмет набавке пружа у складу са Правилником о 
параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и 
спровођењу контроле обављања делатности електронских комуникација („Сл. Гласник 
РС“, бр. 73/2011 и 3/2014), што потврђује потписивањем образца понуде. 

 
9.8.  Гаранција 
 

Понуђач гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора што потврђује 
потписивањем образца понуде. 

 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 
 

Цене треба да буду изражене у динарима, без урачунатог ПДВ и  да буду фиксне, 
непромењиве и коначне, са урачунатим свим зависним трошковима и евентуалним 
попустима. 

 
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена 
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

 
Понуде са ценом израженом у другој валути неће се разматрати. 
 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена (цене које почињу нулом, и имају 

више од две децимале), наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 
 
Цена се изражава у обрасцу понуде и моделу уговора. 
 

Пружалац услуге доставља кориснику месечни обрачун трошкова за сваки прикључак 
(број) са приказаним бројем остварених минута разговора обрачунатим по уговореној 
цени. 

 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ   ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ  ПРИ  
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА  И  СЛ.,  А  КОЈИ  СУ ВЕЗАНИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
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Министарство финансија Републике Србије – www.mfin.gov.rs 
Пореска управа Републике Србије – www.poreskauprava.gov.rs 
Министарство правде Републике Србије – www.mpravde.gov.rs 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Реп. Србије 
– www.minrzs.gov.rs 
Министартво рударства и енергетике - www.merz.gov.rs 

 
12.  ПОДАЦИ О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то: бланко сопствена меница и 

менично писмо - овлашћење на износ 10 % укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком 

важности најмање 30 дана дуже  од рока важења понуде - у корист Наручиоца: Институт за 

рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17. 

Бланко соло меницу доставити у ПВЦ фолији. Меница треба да буде регистрована код 

пословне банке понуђача, потписана и оверена од стране понуђача, а понуђач је у обавези 

да достави потврду о извршеној регистрацији.  

Понуђач доставља попуњен образац број 12 меничног овлашћења. Поред меничног 

овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих потписа, (оверена 

од стране пословне банке, са датумом после пријема позива за достављање понуда) као и 

копију ОП Образаца, за лица за које је доставио картон депонованих потписа, (оверену од 

стране суда, општине или јавног бележника), не старији од два месеца од дана отварања 

понуда. 

Меница може бити активирана: 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о 

јавној набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са 

првим следећим најповољнијим понуђачем); 

б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави 

остала средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се 

уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим 

најповољнијим понуђачем. 

 

Изабрани понуђач је дужан да достави :  

 

1) Финансијска гаранција за добро извршење посла 
Изабрани понуђач се обавезује да на дан потписивања уговора преда 

наручиоцу БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење на износ 10% од 

укупне уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла. 

 

Бланко соло меницa се доставља у ПВЦ фолији. 

http://www.mfin.gov.rs/
http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.mpravde.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
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Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези 

да достави потврду  о извршеној регистрацији достављене менице. 

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави оверену копију ОП 

обрасца(оверен у суду, општини или код јавног бележника)  не старији од два месеца од 

дана за подношење понуда и картон депонованих потписа (оверен од стране банке) са 

датумом после објављивања позива за подношење понуде. 

 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, мора се продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за 

колико је продужен рок извршења уговорне обавезе. 

 
13.  ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 
  
Предметна конкурсна документација не садржи поверљиве информације које 
Наручилац ставља на располагање. 

 
 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Краља Петра I 
333-335, Младеновац или е-маил  seltersbanja.pravnasl@gmail.com  тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију  објавити  на  Порталу  
јавних  набавки  и  на  својој  интернет страници. 

 
Додатне информације или  појашњења упућују се  са  напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 61/16 – Услугe 
фиксне и мобилне телефоније, по партијама. 

 
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. 
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
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. 

 
 
 

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ; ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА 

УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ 

НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 

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.  Закона  о  јавним 

набавкама;  
2)  учинио повреду конкуренције;  
3)  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 

да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
4)  одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

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 3 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 

уговореном року;  
5)  извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са 

пројектом, 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 о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
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Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач 
добио негативну референцу. 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
  17.1. ПАРТИЈА 1 – УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски 

најповољнија понуда“. 
 
Елементи овог критеријума су дати у следећој табели:  

 
  

Бр. 
 

НАЗИВ ЕЛЕМЕНТА РЕЛАТИВНИ 
ЗНАЧАЈ 

(број 
пондера) 

 
 

1. 
Месни саобраћај – разговори 

обављени у оквиру исте мрежне групе  10  

 
 

2. 
Међумесни саобраћај – разговори 

обављени између мрежних група  10 

 
 

3. 
Телефонски разговори од 

претплатника фиксне ка мобилној 

телефонији МТС  
20  

 
 

4. 
Телефонски разговори од 

претплатника фиксне ка мобилној 

телефонији ТЕЛЕНОР  
20  

 
 

5. 
Телефонски разговори од 

претплатника фиксне ка мобилној 

телефонији ВИП  20  
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6. 

Међународни телефонски разговори 

ка фиксној мрежи група I  

(граничне земље са Реп. Србијом)  
10 

7.  Месечна претплата за ТФ прикључак  

10  

 
 
 

1.  ЦЕНАМИНУТА РАЗГОВОРА У МЕСНОМ САОБРАЋАЈУ - 10 ПОНДЕРА 
 

Цену  исказати  у  образцу  понуде  и  моделу  уговора  који  је  саставни  део 

конкурсне документације. 
 

a.  Најнижа понуђена цена (ставка 1) добија 10 пондера 
б.   Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 

 
Најнижа понуђена цена 

Понуђена цена 
 
X  10 

 
 
 
 

2.  ЦЕНАМИНУТА РАЗГОВОРА У МЕЂУ МЕСНОМ САОБРАЋАЈУ – 
20 ПОНДЕРА 

 
Цену  исказати  у  образцу  понуде  и  моделу  уговора  који  је  саставни  део 

конкурсне документације. 
 

a.  Најнижа понуђена цена (ставка 2) добија 20 пондера 
б.   Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 

 
Најнижа понуђена цена 

Понуђена цена 
 
X  20 
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3.  ЦЕНАМИНУТА РАЗГОВОРА КА МОБИЛНОЈ МТС-А - 20 ПОНДЕРА 
 

Цену  исказати  у  образцу  понуде  и  моделу  уговора  који  је  саставни  део 

конкурсне документације. 
 

a.  Најнижа понуђена цена (ставка 3) добија 20 пондера 
б.   Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 

 
Најнижа понуђена цена 

Понуђена цена 
 
X  20 

 
 
 

4.  ЦЕНАМИНУТА РАЗГОВОРА КА МОБИЛНОЈ ТЕЛЕНОРА - 20 ПОНДЕРА 
 

Цену  исказати  у  образцу  понуде  и  моделу  уговора  који  је  саставни  део 

конкурсне документације. 
 

a.  Најнижа понуђена цена (ставка 4) добија 20 пондера 
б.   Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 

 
Најнижа понуђена цена 

Понуђена цена 
 
X  20 

 
 
 

5.  ЦЕНАМИНУТА РАЗГОВОРА КА МОБИЛНОЈ ВИП-А - 10 ПОНДЕРА 
 

Цену  исказати  у  образцу  понуде  и  моделу  уговора  који  је  саставни  део 

конкурсне документације. 
 

a.  Најнижа понуђена цена (ставка 5) добија 10 пондера 
б.   Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 

 
Најнижа понуђена цена 

Понуђена цена 
 
X  10 
 
 

 

  6. Цена међународних телефонских разговора ка фиксној мрежи група I  

(граничне земље са Реп.Србијом) 

 
                      a. Најнижа понуђена цена добија 10 пондера, 
                      б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 
 
 
                                   Најнижа понуђена цена 
                              _____________________________ X 10 
                                            Понуђена цена 
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7.  МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА ПО 1 

ТЕЛЕФОНСКОМ ПРИКЉУЧКУ                                          20 ПОНДЕРА 
 

Цену  исказати  у  образцу  понуде  и  моделу  уговора  који  је  саставни  део 

конкурсне документације. 
 

a.  Најнижа понуђена цена (ставка 7) добија 20 пондера 
 

б.   Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 
 

Најнижа понуђена цена 
Понуђена цена 

 
X  20 



 

 
 
 

Цене морају бити нумерички исказане тако да се могу применити у формули за бодовање 
што значи да се исказана „нула“ неће сматрати ценом погодном за упоређивање понуда тј. 
примену методологије бодовања. 
 

 
Без обзира што не улазе у бодовање, неопходно је навести цену и за остале ставке у обрасцу 
понуде. 
 
17.2. ПАРТИЈА 2 – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

 
   Елементи критеријума су:  

 

3. Понуђени postpaid пакети -  укупно 75 пондера 
 

Предвиђено је 5 пакета, а Наручилац, приликом оцене понуда, узима у обзир и 

пондерише: 

-  за пакет 1: понуђену цену за број минута према свим националним мобилним 

мрежама, фиксној мрежи и 30 СМС ка свим националним мобилним мрежама 

 - за пакете 2-4: понуђену цену минута према свим националним мобилним мрежама и 
фиксној мрежи. 

- за пакет 5:  понуђену цену минута према свим националним мобилним мрежама, 

фиксној мрежи и бесплатни СМС-ови ка свим националним мобилним мрежама и 

минута у ромингу,  

 

и то на следећи начин: 

 

Пакет  1 – 67 бројева (непосредних корисника) 

   

Опис пакета Пондери 

100 минута разговора према свим националним мобилним 

мрежама и фиксној мрежи 

30 СМС по броју према свим националним мобилним мрежама  

 

15 

 

   a. Најнижа понуђена цена добија 15 пондера, 
                      б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 
 
 
                                   Најнижа понуђена цена 
                              _____________________________ X 15 
                                            Понуђена цена 
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Пакет 2 – 25 бројева ( непосредних корисника) 

 

Опис пакета Пондери 

200 минута разговора према свим националним мобилним 

мрежама и фиксној мрежи у оквиру претплате  15 

  
   a. Најнижа понуђена цена добија 15 пондера, 
                      б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 
 
 
                                   Најнижа понуђена цена 
                              _____________________________ X 15 
                                            Понуђена цена 
 

 

Пакет 3 – 2 броја ( непосредних корисника) 

 

Опис пакета Пондери 

300 минута разговора према свим националним  мобилним 

мрежама и фиксној мрежи у оквиру дефинисане претплате 15 

 

   a. Најнижа понуђена цена добија 15 пондера, 
                      б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 
 
 
                                   Најнижа понуђена цена 
                              _____________________________ X 15 
                                            Понуђена цена 
 

Пакет 4 – 5 бројева ( непосредних корисника) 

  

Опис пакета Пондери 

За 700 минута разговора према свим националним  мобилним 

мрежама и фиксној мрежи у оквиру дефинисане претплате  15 

 

Напомена: за ове пакете (1 – 5) потребна могућност самосталне при-пејд допуне и 

уплате услуга интернета након потрошеног износа претплате по тарифном пакету, а 

што сами надокнађују, односно те услуге не улазе у оквир овог уговора, а плаћају се по 

ценама из важећег, званичног ценовника оператера. 
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   a. Најнижа понуђена цена добија 15 пондера, 
                      б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 
 
 
                                   Најнижа понуђена цена 
                              _____________________________ X 15 
                                            Понуђена цена 
 

Пакет  5 – 1 број ( непосредних корисника) 

Опис пакета Пондери 

- 1000 минута разговора према свим националним мобилним 

и фиксним мрежама и 
- 20 минута разговора у ромингу (Европа) 
- Неограничен СМС према свим националним мобилним 

мрежама  
- интернет од 1 GB 

15 

       

 Напомена: за овај пакет није потребна могућност при-пејд допуне, већ се након 

потрошеног износа претплате по овом тарифном пакету, све остале коришћене услуге 

наплаћују према ценама одређеним у оквиру описа тог тарифног пакета, датог од 

стране самог понуђача и улазе у оквир уговора. 

 

   a. Најнижа понуђена цена добија 15 пондера, 
                      б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 
 
 
                                   Најнижа понуђена цена 
                              _____________________________ X 15 
                                            Понуђена цена 
 

 

 

4. Kонтроле одлазних и долазних позива у ромингу:              25 пондера  
Могућност потпуне контроле одлазних и долазних позива у ромингу свим корисничким 

профилима из групе наручиоца, дефинисањем роминг листа, које обухватају бројеве из 

опсега наручиоца према којима и од којих би позиви били дозвољени (пакети од 1 до 5) 

 

 Упутство: Понуђачи у кућицу предвиђену табелом стављају ознаку „X„ уколико 

њихова понуда обухвата ставку бр 2 Kонтролу одлазних и долазних позива у ромингу на 

описан начин. 

  



39 
 

Место испоруке мобилних телефонских апарата: адреса Наручиоца Младеновцу, ул. 

Краља Петра I 333-335 

Цене у Партији 1 и 2 морају бити нумерички исказане тако да се могу применити у 

формули за бодовање што значи да се исказана „нула“ неће сматрати ценом погодном 

за упоређивање понуда тј. примену методологије бодовања, те понуђачи који доставе 

нулу као цену неће добијати пондере по том елементу критеријума.  
  
Такође, цена се мора исказати бројем највише од две децимале, те понуђачи који 

доставе цену исказану бројем већим од две децимале неће добијати пондере по том 

елементу критеријума.  
  
Без обзира што не улазе у бодовање, обавезно је да се наведу цене и за остале ставке у 

табели образца понуде и модела уговора.  
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18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
 

Уколико се након извршеног оцењивања понуда установи да две или више понуда 
имају једнак број пондера, као повољнија понуда ће се сматрати она у којој је понуђен 
дужи рок важења понуде. За партију 2 Наручилац као резервни критерујум предвиђа 

краће време отклањања квара. 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из 
поглавља V одељак 3). 

 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а примерак предаје Републичкој 
комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу Сокобањска 17, Београд, 
електронском поштом на e-mail seltersbanja.pravnasl@gmail.com или препорученом 
пошиљком са повратницом на адресу Сокобањска 17, Београд. Захтев за заштиту права 
се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана 
од дана пријема захтева. 
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Уколико  се  захтевом за  заштиту права оспорава врста  поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења 
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 5 дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца. 
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 понуда, 
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. 
Подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од 60.000,00 динара у складу са Упутством о уплати таксе за подношење  
захтева  за  заштиту  права  објављеном  на  званичној  интернет страници Републичке 
Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Поступак  заштите  права  
понуђача  регулисан  је  одредбама  чл.  138.  -  167. Закона. 

 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ 
ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је  додељен уговор 
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона. 

 
23. УПОЗОРЕЊЕ 

 
У време позива наручилац и понуђач не могу започињати нити вршити радње које би 
могле унапред одредити избор одређене понуде.  
У периоду од избора понуде до почетка важења уговора наручилац и понуђач не 
могу започети радње које би могле проузроковати да уговор не почне да важи или 

да не буде испуњен.  
У  случају  обустављања поступка  ни  једна  страна не  може  започињати  ни 

спроводити поступке који би могли отежати поништење или промену одлуке о избору 
понуђача или би могли утицати на непристрасност комисије.  

КОМИСИЈА 
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VII OБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
 
Понуда бр.   _______ од ______          2016. године, за јавну набавку Услуге фиксне и 
мобилне телефоније, по партијама, за партију _____________.
 
 

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 

 

 
 
 

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 понуђача 
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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  који  ће 

извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
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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5)  ОБРАЗАК СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  – СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 

Предмет  јавне  набавке  бр.  61/16  су  Услугe  фиксне  и мобилне телефоније, по партијама, 

за партију 1 –  Услуге фиксне телефоније према табели: 
 
Број 

став

ке  
Назив услуге  

јединица 

мере  
(јм)  

Цена по јединици 

мере (у динарима 

без ПДВ-а)  

Цена по 

јединици мере 

(у динарима са 

ПДВ-ом) 

1.  
Цена минута разговора у месном 

саобраћају – разговори обављени 

у оквиру исте мрежне групе  
1 минут    

 

2.  

Цена минута разговора у 

међумесном саобраћају – 
разговори обављени између 

мрежних група  

1 минут    

 

3.  
Цена телефонског разговора од 

претплатника фиксне ка мобилној 

телефонији МТС  
1 минут    

 

4.  
Цена телефонског разговора од 

претплатника фиксне ка мобилној 

телефонији ТЕЛЕНОР  
1 минут    

 

5.  
Цена телефонског разговора од 

претплатника фиксне ка мобилној 

телефонији ВИП  
1 минут    

 

6.  

Цена Међународни телефонски 

разговори ка фиксној мрежи 

група I  
(граничне земље са Реп. Србијом) 

1 минут    

 

7.  Месечна претплата по 1 

телефонском прикључку  1 ком    

УКУПНО   

 
Рок важења понуде (не краће од 30 дана од дана јавног 

отварања понуда)  
____________ дана од дана јавног 

отварања понуда.  

Време успостављања услуге  ____________ дана од дана 

закључења уговора.  

Максимално време отклањања квара  ______ сата/и од усмене или 

писмене пријаве квара.  
Рок плаћања 30 дана од дана пријема фактуре (рачуна) за услуге остварене у претходном 

месецу.  
Понуђене услуге су у свему усаглашене са спецификацијом и у погледу квалитета 

задовољавају важеће стандарде и испуњавају услове и захтеве прописане конкурсном 

документацијом.  
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Датум  
 
 
М. П. 

 
 
Потпис понуђача
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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. 
 
 
Предмет  јавне  набавке  бр.  61/16  су  Услугe  фиксне  и мобилне телефоније, по партијама, 

за партију 2 –  Услуге мобилне телефоније према табели: 
 
 
 

Број 

пакет

а 

Опис пакета Број 

картица – 
непосредн

их 

корисника 

Цена по 

броју 

(непосредно

м 

кориснику)б

ез ПДВ-а 

Цена по 

броју 

(непосредн

ом 

кориснику)

са ПДВ-ом 

Укупно без 

ПДВ-а 
Укпуно са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 ( 3х4) 7 (3х5) 

1  100 минута 

разговора према 

свим 

националним 

мобилним 

мрежама и 

фиксној мрежи 

 30 СМС по броју 

према свим 

националним 

мобилним 

мрежама  

 

 

 

67 

 

   

2 200 минута разговора 

према свим 

националним 

мобилним мрежама и 

фиксној мрежи у 

оквиру претплате 

25 

 

   

3 300 минута разговора 

према свим 

националним  

мобилним мрежама и 

фиксној мрежи у 

оквиру дефинисане 

2 
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претплате 

4 700 минута разговора 

према свим 

националним  

мобилним мрежама и 

фиксној мрежи у 

оквиру дефинисане 

претплате  

5 

 

   

5  1000 минута 

разговора 

према свим 

националним 

мобилним и 

фиксним 

мрежама и 
 20 минута 

разговора у 

ромингу 

(Европа) 
 Неограничен 

СМС према 

свим 

националним 

мобилним 

мрежама  
 интернет од 1 

GB 

1 

 

   

УКУПНО     

 

Kонтроле одлазних и долазних позива у ромингу  
ДА 

 
НЕ 

Могућност потпуне контроле одлазних и долазних позива у 

ромингу свим корисничким профилима из групе наручиоца, 

дефинисањем роминг листа, које обухватају бројеве из опсега 

наручиоца према којима и од којих би позиви били дозвољени 

  

 
Рок важења понуде (не краће од 30 дана од дана јавног 

отварања понуда)  
____________ дана од дана јавног 

отварања понуда.  

Време успостављања услуге  ____________ дана од дана 

закључења уговора.  

Максимално време отклањања квара  ______ сата/и од усмене или 

писмене пријаве квара.  
Рок плаћања 30 дана од дана пријема фактуре (рачуна) за услуге остварене у претходном 

месецу.  
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Понуђене услуге су у свему усаглашене са спецификацијом и у погледу квалитета 

задовољавају важеће стандарде и испуњавају услове и захтеве прописане конкурсном 

документацијом.  
 

Дана _______________ 2016 године 

     М. П.    _________________________ 

Овлашћено лице  
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ТАБЕЛЕ ПОНУДЕ за Партију 2 – Услуге мобилне 

телефоније 

 

Понуђачи у табелу 1 уписују вредности за сваки пакет (1- 5) и то:  

у колону четири износ претплате по картици без ПДВ-а,  

у колону пет износ претплате по картици са ПДВ-ом;  

у колону шест производ вредности из колоне три и колоне четири – укупан износ за свe 
картице  без ПДВ-а (број картица и вредности без ПДВ-а);  

у колону седам  производ вредности из колоне три и колоне пет - укупан износ за све 

картице са ПДВ-ом (број картица и вредности за ПДВ-ом); 

Под „Укупно“ понуђачи уписују збирне вредности. 

 

Понуђачи у табелу 2 уписују ознаку „Х“ у колону „Да“ или „Не“, ако понуда обухвата 

(или не обухвата) контролу одлазних и долазних позива у ромингу. 

 

 

 Напомена: Непопуњавање неке од ставки на утврђени начин чини понуду 

непотпуном и иста ће се одбити као неприхватљива. 
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Образац број 8. 
 
Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише на крају, овери печатом, чиме потврђује 

да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата.  
 
 У околностима када понуду подноси група понуђача, овлашћено лице групе понуђача 

потписује и оверава на крају печатом уговор уколико га је група овластила, чиме потврђује 

да прихвата све елементе уговора.  
 
Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица сваког 

од чланова групе понуђача, сваку модела уговора потпишу и овере печатом, чиме потврђују 

да прихватају све елементе уговора.  
 

МОДЕЛ   УГОВОРА 
 

Набавка услуга  – Услуге фиксне и мобилне телефоније, по партијама 
ЈН 61/16 

 

За партију 1 – Услуге фиксне телефоније 

 
Уговорне стране: 
 
НАРУЧИЛАЦ:       Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17 
                                    Шифра делатности: 8521 
        Матични број предузећа: 07050844 
        ПИБ: 101962711 
        Текући рачун: 840-657661-28 Управа за јавна плаћања 
                          који заступа в.д.директор Прим. др Снежана Костић 
(у даљем тексту: „Наручилац“) 
 
и 
 
ИЗВРШИЛАЦ:   _________________________ са седиштем у _________________________, 

МБ______________, 
ПИБ______________,  
Текући рачун ___________________, 

 
 кога заступа овлашћено лице _____________________________ 
                                    (у даљем тексту: „Извршилац“) 
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Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 

124/2012, 2/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео поступак јавне набавке мале 

вредности услуга,  ЈН 61/16 Услуге фиксне и мобилне телефоније, по партијама 

За партију 1 – Услуге фиксне телефоније 

 

-  да је Извршилац дана ______________.   године   поднео   понуду за 
партију________________дел.   бр. __________ од ______________. године, (понуђач 
уписује свој заводни број и датум), која је заведена код Наручиоца под бројем 
____________ од ______________.године, (понуђач не попуњава овај податак) која се 
сматра саставним делом овог уговора (Прилог 1). Саставни део уговора је потписана и 
оверена спецификација  услуге (Прилог 2). 

 

-  да  је  Наручилац  на  основу  понуде  Испоручиоца  и  Одлуке  о  додели  уговора  дел. 

број _____________________ од ______________. године (понуђач не попуњава овај 

податак) изабрао Понуђача за услуге захтеване у конкурсној документацији.  

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је набавка услуга – Услуге фиксне и мобилне телефоније, по 

партијама, за партију 1 – услуге фиксне телефоније, у свему према конкурсној 

документацији, спецификацији услуга, а који су саставни део овог уговора. 

 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ 

Члан 2. 

Уговорену цену чине: 

 цена набавке услуге по спроведеном поступку јавне набавке услуга –Услуге фиксне 

иа мобилне телефоније, по партијама, за партију 1 – услуге фиксне телефоније, из чл. 

1. овог Уговора, без пореза на додату вредност, у износу 

       * од  __________________________  динара, 

 порез на додату вредност у износу од __________________ динара, 
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 Укупна уговорена цена износи:  __________________   динара  
 

       (словима:______________________________________________________________ ) 

 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Члан 3.  - за партију 1 

 

Цена у понуди обухвата све трошкове везане за извршење уговорне обавезе. 

Извршење се врши Наручиоцу на његовој адреси у Организационом делу „Селтерс“ у 

Младеновцу, ул. Краља Петра I 335, као и у „Сокобањска“ у Беораду, ул. Сокобањска 17. 

Структура цене по појединим позицијама дата је у спецификацији услуга која је 

саставни део овог уговора. 

Број 

став

ке  
Назив услуге  

јединица 

мере  
(јм)  

Цена по јединици 

мере (у динарима 

без ПДВ-а)  

Цена по 

јединици мере 

(у динарима са 

ПДВ-ом) 

1.  
Цена минута разговора у месном 

саобраћају – разговори обављени у 

оквиру исте мрежне групе  
1 минут    

 

2.  
Цена минута разговора у 

међумесном саобраћају – разговори 

обављени између мрежних група  
1 минут    

 

3.  
Цена телефонског разговора од 

претплатника фиксне ка мобилној 

телефонији МТС  
1 минут    

 

4.  
Цена телефонског разговора од 

претплатника фиксне ка мобилној 

телефонији ТЕЛЕНОР  
1 минут    

 

5.  
Цена телефонског разговора од 

претплатника фиксне ка мобилној 

телефонији ВИП  
1 минут    

 

6.  
Цена Међународни телефонски 

разговори ка фиксној мрежи група I  
(граничне земље са Реп. Србијом) 

1 минут    
 

7.  Месечна претплата по 1 

телефонском прикључку  1 ком    

УКУПНО   
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ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Сва плаћања по овом уговору Испоручиоцу ће вршити Наручилац. 

Уговорне стране су сагласне да ће Испоручиоцу исплата уговореног износа из члана 

2. овог Уговора бити извршена на следећи начин: 

 Наручилац ће тражене услуге платити на рачун Испоручиоца по испоруци од стране 

Испоручиоца у року од 30 дана од дана пријема фактуре. 

 Наручилац ће за потребе контроле извршења овог уговора одредити лице које ће у 

његово име вршити надзор над извршењем уговора. 

 

Члан 5. 

Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за испоруке услуга и 

испоруку добара у условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора. 

 
РОК 

Члан 6. 

Уколико Наручилац утврди да Извршилац не прати рок извршења посла, и ако након 

писаног упозорења у року од 3 (три) дана од дана уручења писаног упозорења, не 

констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине 

Уговор, уведе другог Испоручиоца у посао и изврши наплату средстава обезбеђења за добро 

извршење посла.  

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Испоручиоца падају на 

терет уговореног првог Испоручиоца.  

 

Члан 7.  

 

Ако Извршилац не обави услугу из члана 5. у року предвиђеном чланом 6. овог Уговора, 

дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два промила) дневно, рачунајући од укупне 

вредности услуга, до максималног одбитка од 10% (десет процената) уговорене цене.  

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна. 

  

ОБАВЕЗЕ  ИСПОРУЧИОЦА 

Члан 8. 
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Извршилац се обавезује да:  

 Послове из члана 1. овог Уговора изврши у складу са достављеном понудом, овим 

уговором, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке.  

 Послове из члана 1. овог Уговора заврши у роковима ближе утврђеним чланом 6. овог 

Уговора. 

Члан 9.  

 

Извршилац се обавезује да поступа у складу са техничким описом – условима 

предвиђеним у конкурсној документацији јавне набавке на основу које се закључује уговор. 

 

Члан 10.  

Извршилац се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током трајања 

уговора објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на 

пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.  

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане 

за овај Уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим Уговором 

Извршилац ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза.  
 

Члан 11. 

Извршилац је дужан да се строго придржава обавеза утврђених овим уговором. У 

случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале 

штете и наплату менице за добро извршење посла. 

Члан 12. 

Извршилац је одговоран за материјалне и правне недостатке извршења услуге, за све 

време трајања уговора. 

Евентуалне недостатке у погледу материјалне и правне саобразности је испоручилац 

дужан да отклони у року од 3 дана од дана рекламације. 

У погледу ургентних рекламација Испоручилац је дужан да их по позиву отклони одмах, а 

најдаље у року од 1 дана. 

Непоступање Испоручиоца у року и на начин утврђен овим Уговором повлачи за собом 

могућност Наручиоца да раскине уговор и активира средства финансијска обезбеђења ради 

намирења проузроковане штете.  

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

Члан 13.  
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Извршилац се обавезује да приликом закључења уговора, наручиоцу достави бланко 

соло меницу за добро извршење посла на износ 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са 

клаузулом „неопозива", „безусловна" „платива на први позив" и „без права на приговор", са 

роком важења 5 дана дуже од рока извршења посла. 

Недостављање траженог средства финансијског обезбеђења онемогућава ступање овог уговора на 

правну снагу и Наручилац закључује уговор са наредним прихватљивим понуђачем. 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

Извршилац мора да продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико 

је продужен рок извршења уговорне обавезе.  
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Члан 14.  

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу обезбеди приступ неопходан за реализацију 

послова из члана 1. овог Уговора.  

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу изврши плаћање на основу рачуна испоручена 
добра, у року до 30 дана од дана испостављања рачуна. 

 

Члан 15.  

Уколико Наручилац у току извршења посла из члана 1. овог Уговора одустане у целини 
или од појединих делова посла, дужан је да писмено обавести Испоручиоца са отказним 

роком од 10 дана, и да надокнади све трошкове које је Извршилац имао до дана пријема 

обавештења о одустајању.  

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Члан 16. 

 Измене овог уговора стране могу вршити на основу прихвата одлуке Наручиоца којом се 

мења број непосредних корисника (на више или на ниже), цена, рок извршења услуге као и други 

обавезни и споредни елементи уговора. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 17.  

 

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог 

уговора разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора.  

 

Члан 18.  
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Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора - уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 

Београду.  

Члан 19.  

 

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, а Извршилац 

обезбеди бланко соло меницу за добро извршење посла. Недостављање  бланко соло менице 

онемогућава правна дејства и извршење уговора, и у том случају Наручилац задржава право да се 

намири из бланко соло менице за озбиљност понуде и закључи уговор са следећим понуђачем, уз 

задржавање осталих законом предвиђених права. 

Овај уговор се може мењати на начин и под условима предвиђеним Законом о 

јавним набавкама. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона 

о облигационим односима. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 

средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години,  у складу са Планом јавних 

набавки наручиоца. 

Члан 20. 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе 

у свему представљају израз њихове стварне воље. Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) 

истоветна примерка, од чега је 2 (два) примерка за Наручиоца, а 2 (два) примерка за 

Извршиоца.  

ПРИЛОГ 1 -  Понуда Испоручиоца број _________од _____________________. 

ПРИЛОГ 2 – Спецификација са структуром цене број _________од 
________________.године. 

Понуђач  Понућач 

______________________________  ______________________________ 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним Понуђачем. Ако Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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Образац број 8а. 

Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише на крају, овери печатом, чиме потврђује 

да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата.  
 
 У околностима када понуду подноси група понуђача, овлашћено лице групе понуђача 

потписује и оверава на крају печатом уговор уколико га је група овластила, чиме потврђује 

да прихвата све елементе уговора.  
 
Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица сваког 

од чланова групе понуђача, сваку модела уговора потпишу и овере печатом, чиме потврђују 

да прихватају све елементе уговора.  
 

МОДЕЛ   УГОВОРА 
 

Набавка услуга  – Услуге мобилне и фиксне телефоније, по партијама 
ЈН 61/16 

 

За Партију 2 – Услуге мобилне телефоније 

Уговорне стране: 
 
НАРУЧИЛАЦ:       Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17 
                                    Шифра делатности: 8521 
        Матични број предузећа: 07050844 
        ПИБ: 101962711 
        Текући рачун: 840-657661-28 Управа за јавна плаћања 
                          који заступа в.д.директор Прим. др Снежана Костић 
(у даљем тексту: „Наручилац“) 
 
и 
 
ИЗВРШИЛАЦ:   _________________________ са седиштем у _________________________, 

МБ______________, 
ПИБ______________,  
Текући рачун ___________________, 

 
 кога заступа овлашћено лице _____________________________ 
                                    (у даљем тексту: „Извршилац“) 
 

Уговорне стране констатују: 
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- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 

124/2012, 2/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео поступак јавне набавке мале 

вредности услуга,  ЈН 61/16 Услуге фиксне и мобилне телефоније, по партијама, за партију 

2 – услуге мобилне телефоније 

-  да је Извршилац дана ______________.   године   поднео   понуду за 
партију________________дел.   бр. __________ од ______________. године, (понуђач 
уписује свој заводни број и датум), која је заведена код Наручиоца под бројем 
____________ од ______________.године, (понуђач не попуњава овај податак) која се 
сматра саставним делом овог уговора (Прилог 1). Саставни део уговора је потписана и 

оверена спецификација  услуге (Прилог 2). 

 

-  да  је  Наручилац  на  основу  понуде  Испоручиоца  и  Одлуке  о  додели  уговора  дел. 

број _____________________ од ______________. године (понуђач не попуњава овај 

податак) изабрао Понуђача за услуге захтеване у конкурсној документацији.  

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је набавка услуга – Услуге фиксне и мобилне телефоније, по 

партијама, за партију 2 – услуге мобилне телефоније  у свему према конкурсној 

документацији, спецификацији услуга, а који су саставни део овог уговора. 

 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ 

Члан 2. 

Уговорену цену чине: 

 цена набавке услуге по спроведеном поступку јавне набавке услуга –Услуге фиксне 

иа мобилне телефоније, по партијама, за партију 2 – услуге мобилне телефоније  из чл. 

1. овог Уговора, без пореза на додату вредност, у износу 

       * од  __________________________  динара, 

 порез на додату вредност у износу од __________________ динара, 

 Укупна уговорена цена износи:  __________________   динара  
 

       (словима:______________________________________________________________ ) 
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Члан 3.  - за партију 2 

Цена у понуди обухвата све трошкове везане за извршење уговорне обавезе. 

Извршење се врши Наручиоцу на његовој адреси у Организационом делу „Селтерс“ у 

Младеновцу, ул. Краља Петра I 335, као и у „Сокобањска“ у Беораду, ул. Сокобањска 17. 

Структура цене по појединим позицијама дата је у спецификацији услуга која је 

саставни део овог уговора. 

Број 

пакета 
Опис пакета Број 

картица – 
непосредних 

корисника 

Цена по броју 

(непосредном 

кориснику)без 

ПДВ-а 

Цена по 

броју 

(непосредн

ом 

кориснику)

са ПДВ-ом 

Укупно 

без ПДВ-а 
Укпуно 

са ПДВ-
ом 

1 2 3 4 5 6 ( 3х4) 7 (3х5) 

1 100 минута разговора према свим 

националним мобилним мрежама и 

фиксној мрежи 

30 СМС по броју према свим 

националним мобилним мрежама  

 

 

 

67  

   

2 200 минута разговора према свим 

националним мобилним мрежама и 

фиксној мрежи у оквиру претплате 

 

25 
 

   

3 300 минута разговора према свим 

националним  мобилним мрежама и 

фиксној мрежи у оквиру дефинисане 

претплате 

 

2  

   

4 700 минута разговора према свим 

националним  мобилним мрежама и 

фиксној мрежи у оквиру дефинисане 

претплате  

 

5  

   

5  1000 минута разговора 
према свим националним 

мобилним и фиксним 

мрежама и 
 20 минута разговора у 

ромингу (Европа) 
 Неограничен СМС према 

свим националним 

мобилним мрежама  
 интернет од 1 GB 

 

 

1 
 

   

УКУПНО     

Испоручилац је дужан да наручиоцу на дан закључења уговора испоручи 75 телефонских 
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апарата средњег квалитета по бенефицираној цени од 1 динара по апарату, у складу са 

конкурсном документацијом. 

 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Сва плаћања по овом уговору Испоручиоцу ће вршити Наручилац. 

Уговорне стране су сагласне да ће Испоручиоцу исплата уговореног износа из члана 

2. овог Уговора бити извршена на следећи начин: 

 Наручилац ће тражене услуге платити на рачун Испоручиоца по испоруци од стране 

Испоручиоца у року од 30 дана од дана пријема фактуре. 

 Наручилац ће за потребе контроле извршења овог уговора одредити лице које ће у 

његово име вршити надзор над извршењем уговора. 

Члан 5. 

Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за испоруке услуга и 

испоруку добара у условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора. 

 
РОК 

Члан 6. 

Уколико Наручилац утврди да Извршилац не прати рок извршења посла, и ако након 

писаног упозорења у року од 3 (три) дана од дана уручења писаног упозорења, не 

констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине 

Уговор, уведе другог Испоручиоца у посао и изврши наплату средстава обезбеђења за добро 

извршење посла.  

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Испоручиоца падају на 

терет уговореног првог Испоручиоца.  

 

Члан 7.  

Ако Извршилац не обави услугу из члана 5. у року предвиђеном чланом 6. овог Уговора, 

дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два промила) дневно, рачунајући од укупне 

вредности услуга, до максималног одбитка од 10% (десет процената) уговорене цене.  

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна. 

  

ОБАВЕЗЕ  ИСПОРУЧИОЦА 

Члан 8. 

Извршилац се обавезује да:  
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 Послове из члана 1. овог Уговора изврши у складу са достављеном понудом, овим 

уговором, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке.  

 Послове из члана 1. овог Уговора заврши у роковима ближе утврђеним чланом 6. овог 

Уговора. 

Члан 9.  

 

Извршилац се обавезује да поступа у складу са техничким описом – условима 

предвиђеним у конкурсној документацији јавне набавке на основу које се закључује уговор. 

 

Члан 10.  

Извршилац се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током трајања 

уговора објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на 

пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.  

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане 

за овај Уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим Уговором 

Извршилац ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза.  
 

Члан 11. 

Извршилац је дужан да се строго придржава обавеза утврђених овим уговором. У 

случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале 

штете и наплату менице за добро извршење посла. 

Члан 12. 

Извршилац је одговоран за материјалне и правне недостатке извршења услуге, за све 

време трајања уговора. 

Евентуалне недостатке у погледу материјалне и правне саобразности је испоручилац 

дужан да отклони у року од 3 дана од дана рекламације. 

У погледу ургентних рекламација Испоручилац је дужан да их по позиву отклони одмах, а 

најдаље у року од 1 дана. 

Непоступање Испоручиоца у року и на начин утврђен овим Уговором повлачи за собом 

могућност Наручиоца да раскине уговор и активира средства финансијска обезбеђења ради 

намирења проузроковане штете.  

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

Члан 13.  

Извршилац се обавезује да приликом закључења уговора, наручиоцу достави бланко 

соло меницу за добро извршење посла на износ 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са 
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клаузулом „неопозива", „безусловна" „платива на први позив" и „без права на приговор", са 

роком важења 5 дана дуже од рока извршења посла. 

Недостављање траженог средства финансијског обезбеђења онемогућава ступање овог уговора на 

правну снагу и Наручилац закључује уговор са наредним прихватљивим понуђачем. 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

Извршилац мора да продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико 

је продужен рок извршења уговорне обавезе.  
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Члан 14.  

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу обезбеди приступ неопходан за реализацију 

послова из члана 1. овог Уговора.  

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу изврши плаћање на основу рачуна испоручена 
добра, у року до 30 дана од дана испостављања рачуна. 

 

Члан 15.  

Уколико Наручилац у току извршења посла из члана 1. овог Уговора одустане у целини 

или од појединих делова посла, дужан је да писмено обавести Испоручиоца са отказним 
роком од 10 дана, и да надокнади све трошкове које је Извршилац имао до дана пријема 

обавештења о одустајању.  

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Члан 16. 

 Измене овог уговора стране могу вршити на основу прихвата одлуке Наручиоца којом се 

мења број непосредних корисника (на више или на ниже), цена, рок извршења услуге као и други 

обавезни и споредни елементи уговора. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 17. 

 

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог 

уговора разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора.  

 

Члан 18.  

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора - уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 

Београду.  
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Члан 19.  

 

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, а Извршилац 

обезбеди бланко соло меницу за добро извршење посла. Недостављање  бланко соло менице 

онемогућава правна дејства и извршење уговора, и у том случају Наручилац задржава право да се 

намири из бланко соло менице за озбиљност понуде и закључи уговор са следећим понуђачем, уз 

задржавање осталих законом предвиђених права. 

Овај уговор се може мењати на начин и под условима предвиђеним Законом о 

јавним набавкама. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона 

о облигационим односима. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 

средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години,  у складу са Планом јавних 

набавки наручиоца. 

Члан 20. 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе 

у свему представљају израз њихове стварне воље. Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) 

истоветна примерка, од чега је 2 (два) примерка за Наручиоца, а 2 (два) примерка за 

Извршиоца.  

ПРИЛОГ 1 -  Понуда Испоручиоца број _________од _____________________. 

ПРИЛОГ 2 – Спецификација са структуром цене број _________од 
________________.године. 

Понуђач  Понућач 

______________________________  ______________________________ 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним Понуђачем. Ако Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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IX - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач   
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде за набавку бр. 61/16 – Услугe фиксне и мобилне телефоније, по партијама 
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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X-  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 бр. 61/16 – Услугe фиксне и мобилне телефоније, по 

партијама наручиоца Института за рехабилитацију, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 

Датум:                                    М.П.                            Потпис понуђача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ  
чл. 75.  став 2, ЗЈН  

 
 
 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама 

 

__________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 

 

даје следећу: 

 
 
 
 
 

 

ИЗЈАВУ O ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 
 
 

 

              Изричито наводимо да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

и гарантујемо да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде  за јавну набавку услуге бр. ЈН 61/16 Услуге фиксне и мобилне 

телефоније, по партијама. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Датум Понуђач 

 

________________ М.П. __________________
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Образац бр. 12 
за озбиљност понуде 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 
 
 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,  
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 
Дужник – правно лице:______________________________________________ 
Седиште – адреса:_________________________________________________ 
Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 
У месту:________________________________Дана:_____________________ 
Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17 
Текући рачун: 840-657661-28 
Код банке: Управа за јавна плаћања 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
   ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ  
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за 

рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије 

___________ може попунити на износ 10 % од укупне вредности понуде на име озбиљности 

понуде за ЈН бр 61/16 чији је предмет набавка услуга- Услуге фиксне и мобилне 

телефоније, по партијама, за партију _____________, што номинално износи 

________________динара без ПДВ-а. 
Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац, да у 

своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и 

неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за 

наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца. 
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату 

изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да 

поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног 

недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна 

утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.  
Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од понуђеног рока важности понуде за предметну 

јавну набавку. 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 

стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 

располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових 

правних субјеката од стране дужника. Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна 

примерка од којих 1 (један) за дужника и 1 (један) за повериоца. 
Датум издавања Овлашћења_________________године.                             
Датум важења Овлашћења_________________године.                             

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
             ____________________________ 
                                              МП                                                                                               
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Образац бр.13 за добро извршење посла 
(доставља изабрани понуђач) 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 
 
 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,  
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 
Дужник – правно лице:______________________________________________ 
Седиште – адреса:_________________________________________________ 
Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 
У месту:________________________________Дана:_____________________ 
Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17 
Текући рачун: 840-657661-28 Код банке: Управа за јавна плаћања 

 
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

   ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ  
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за 

рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије 

___________ може попунити на износ од 10 % уговорене вредности на име доброг 

извршења посла за ЈН бр 61/16 чији је предмет набавка услуга- Услуге фиксне и мобилне 

телефоније по партијама, за партију ________________ што номинално износи 

________________динара без ПДВ-а. 
Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац, да у 

своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и 

неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за 

наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца. 
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату 

изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да 

поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног 

недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна 

утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.  
Меница важи 5 (пет) дана дуже од времена трајања уговора за предметну јавну набавку.  
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 

стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 

располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових 

правних субјеката од стране дужника. 
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1 

(један) за повериоца. 
Датум издавања Овлашћења_________________године.                             
Датум важења Овлашћења_________________године.                             

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ        
М.П.                                                ____________________________  
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