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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/12,14/15,
68/15, у даљем тексту: Закон), чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне доку
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Укупна процењена вредност јавне набавке : 833.333,00 динара без ПДВ-а, од чега:
- 416.666,00 динара без ПДВ-а у 2019. години и
- 416.666,00 динара без ПДВ-а у 2020. години.
Назив,адреса и интернет страница наручиоца:
Културни Центар Новог Сада
Католичка порта 5, Нови Сад
www.kcns.org.rs
Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке
Набавка услуга
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга
мобилне телефоније, за период до 2 године (24 месеца).
Лице за контакт:
Милан Мартиновић
Е - mail адреса: javnenabavke@kcns.org.rs
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II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке
Набавка услуге мобилне телефоније према датој спецификацији конкурсне документације .
Назив и ознака из општег речника набавки:
64212000– Услуге мобилне телефоније
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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СПEЦИФИКAЦИJA

1) Врста услуге

64212000– Услуге мобилне телефоније

2) Техничке карактеристике
Укупно 25 корисничких бројева, са 4 (четири) нивоа корисничких пакета уз месечну
претплату која подразумева следеће :
А) 1 претплатнички број/пакет
- опциони пакет за неограничени интернет саобраћај, а количина интернет саобраћаја макси
малне брзине не мања од 2 GB, након чега је могуће неограничено коришћење интернет
саобраћаја ограничене брзине, 4G картица,
- бесплатни минути у оквиру корисничке групе – неограничено,
- бесплатни минути ка свим домаћим мрежама – најмање 1000,
- СМС поруке ка свим домаћим мрежама – најмање 1000,
- непотрошени бесплатни минути и поруке се преносе у наредна три месеца
- бесплатни минути у ромингу у зони I – најмање 30 ;
Б) 1 претплатнички број/пакет
- опциони пакет за неограничени интернет саобраћај, а количина интернет саобраћаја
максималне брзине не мања од 2 GB, након чега је могуће неограничено коришћење
интернет саобраћаја ограничене брзине, 4G картица,
- бесплатни минути у оквиру корисничке групе – неограничено,
- бесплатни минути ка свим домаћим мрежама – најмање 600,
- СМС поруке ка свим домаћим мрежама – најмање 600,
- непотрошени бесплатни минути и поруке се преносе у наредна три месеца;
В) 15 претплатничких бројева/пакета
- опциони пакет за неограничени интернет саобраћај, а количина интернет саобраћаја
максималне брзине не мања од 1 GB, након чега је могуће неограничено коришћење
интернет саобраћаја ограничене брзине, 4G картица,
- бесплатни минути у оквиру корисничке групе – неограничено,
- бесплатни минути ка свим домаћим мрежама – најмање 400,
- СМС поруке ка свим домаћим мрежама – најмање 400,
- непотрошени бесплатни минути и поруке се преносе у наредна три месеца;
и
Г) 8 претплатничких бројева/пакета
- опциони пакет за неограничени интернет саобраћај, а количина интернет саобраћаја
максималне брзине не мања од 500 МB, након чега је могуће неограничено коришћење
интернет саобраћаја ограничене брзине, 4G картица,
- бесплатни минути у оквиру корисничке групе – неограничено,
- бесплатни минути ка свим домаћим мрежама – најмање 300,
- СМС поруке ка свим домаћим мрежама – најмање 300,
- непотрошени бесплатни минути и поруке се преносе у наредна три месеца;
Поред наведеног понуђач је дужан да обезбеди и следеће:
• да се у случају потребе број корисника повећа или смањи под истим условима,без проду
жења уговора и накнаде, односно да се и на нове кориснике примењују исти услови као и на
све већ постојеће кориснике у оквиру групе;
• задржавање постојеће нумерације и у случају промене оператера,бесплатно преношење
нумерације на изабраног понуђача/оператера;
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• тарифирање позива у домаћем саобраћају по секунди (1/1) без заокруживања на минуте;
• неограничени бесплатни разговори и СMС пoрукe у оквиру корисничке групе;
• бесплатно успостављање везе;
• бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера;
• заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају;
• позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци итд.) се не тарифирају;
• цена минута у домаћем саобраћају, ван мреже наручиоца, мора бити иста без обзира
на мобилног оператера;
• понуђене цене морају бити фиксне у динарском износу за све време трајања уговора;
• техничку подршку (Кориснички сервис у циљу пружања бесплатне неопходне помоћи по
јединачним корисницима унутар групе Наручиоца,24 сата дневно,7 дана у недељи –за вре
ме трајања уговора),омогућен континуирани бесплатан увид у стање рачуна и детаљан лис
тинг позива за сваки број у групи рачуна,као и достављање листинга на изабрани е-mail на
ручиоца или приступ подацима преко корисничког интернет портала понуђача,без плаћања
додатне накнаде;
• бесплатну замену СИМ картице за микро СИМ картицу, као и замену неисправних,оште
ћених,изгубљених или украдених картица, уз задржавање истог броја током периода важе
ња уговора, у року не дужем од 48 сати;
• саобраћај унутар корисничке групе, саобраћај унутар мреже понуђача, саобраћај изван
мреже понуђача према осталим мобилним оператерима, саобраћај према фиксној телефо
нији, СМС поруке унутар корисничке групе, мреже понуђача, изван мреже понуђача-према
осталим оператерима и ка иностранству (који се активира искључиво на захтев наручиоца);
• уколико наручилац буде имао потребу за неком додатном услугом мобилне телефоније
понуђач је у обавези да у складу са потребама и захтевима наручиоца омогући коришћење
додатних услуга (тарифне опције,тарифних пакета, интернет и roaming додатке,USB за ин
тернет за конекцију) које ће бити фактурисане према важећем ценовнику оператера за пос
ловне кориснике;
• коришћење неограниченог интернет саобраћаја, који се активира искључиво на захтев
наручиоца ( у оквиру неког од понуђених пакета, уз обарање брзине након потрошње коли
чине података без додатне наплате), као и лимитирање разговора и преноса података како
у земљи тако и у ромингу;
• све услуге које нису наведене у обрасцу понуде наручилац ће плаћати у складу са важе
ћим ценовником изабраног понуђача/оператера за пословне кориснике;
• буџет на основу којег ће испоручити наручиоцу уређаје (мобилне телефоне) из своје редо
вне акцијске понуде, по цени од 1 динар. Укупан износ буџета који нуди на основу укупне уго
ворне вредности и трајања уговора, понуђач уписује на одговарајућем месту у обрасцу пону
де. Понуђач уз понуду доставља ценовник уређаја мобилних телефона са техничким карак
теристикама,које има у акцијској понуди (1 РСД/ком) по којем ће бити рачуната потрошња
одобреног буџета.
Након истека уговора,Добављач је у обавези да о свом трошку изврши декодирање свих испо
ручених телефонских апарата како би могли да се користе у мрежама других оператера.

3) Начин и квалитет пружања услуга

У складу са важећим стандардима, прописима и нормативима за ову област ( Правилник
о параметрима квалитета јавно доступних електорнских комуникационих услуга и спрово
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ђењу контроле обављања делатности електронских комуникација ( ''Сл.гласник РС'' бр.
73/11,3/14) .
4 ) Рок извршења услуге
У случају промене досадашњег оператера добављач је у обавези да обезбеди пуну функцио
налност система у року од најдуже 7 (седам) дана од дана закључења уговора.
Рок за испоруку апарата је до 5 (пет) календарских дана од дана пријема писаног захтева
наручиоца.
Уговор се закључује на период до 2 године (24 месеца), рачунајући од дана закључења
уговора, а у случају промене оператера рачунајући од дана преноса бројева у мрежу новог
оператера.
5) Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
У случају да се установи да услуга која је предмет овог уговора одступа од стандарда добав
љач се обавезује да услугу уговореног квалитета изврши у најкраћем могућем року, а најкас
није у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације Наручиоца.
Све основане приговоре наручиоца, како у погледу квалитета, тако и количине евентуално по
ручених мобилних телефона,понуђач је дужан да отклони одмах а најкасније у року од 7 дана.
Понуђач је дужан да гарантује техничке и функционалне карактеристике и да у погледу квали
тета испоручених услуга задовољи важеће прописе и стандарде, са чиме се сагласио потписи
вањем обрасца понуде.
6) Гарантни рок
Гарантни рок за купљене телефонске апарате не може бити краћи од гарантног рока произво
ђача ( минимум 24 месеца од дана испоруке, уз обезбеђен сервис и заменски апарат за време
сервисирања).
7) Рок и начин плаћања
Рок плаћања је у складу са чл. 4 Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерци
јалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/12, 68/15, 113/17), односно не дужи од 45 дана,
рачунајући од дана уредно примљене фактуре (рачуна) за извршене месечне услуге.
Посебни захтеви наручиоца
Понуђач је дужан да уз своју понуду достави:
- важећи ценовник својих услуга и
- ценовник уређаја мобилних телефона са техничким карактеристикама који се
набављају у оквиру одобреног буџета (1 РСД/ком ).
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III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ из чл. 75. Закона о јавним набавкама ('' Сл.гласник РС'' бр. 124/12,
14/15, 68/15):
1). УСЛОВ : Понуђач и сваки члан групе понуђача мора да испуни следеће :
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ,
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привре
де,кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре ,
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са пропи
сима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
ДОКАЗ: ИЗЈАВА ( Образац бр. 3)
НАПОМЕНЕ:
1.2 Испуњеност обавезних услова,услов 1 (тачке 1 до 3) доказује се ИЗЈАВОМ у складу са чл.
77 ст. 4 Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, бр.124/12,14/15,68/15) и Правилником о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину дока
зивања испуњености услова ( '' Сл.гласник РС“, бр.86/15,41/19) .
1.3 У случају да понуду подноси група понуђача, изјаву доставити за сваког учесника из
групе.
1.4 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјаву доставити за понуђача и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).
2). УСЛОВ: да има важећу дозволу Републичке агенције за електронске комуникације - РАТЕЛ,
која је прописана Законом о електронским комуникацијама (''Сл.гласник РС'' бр.44/10,60/13-oд
лукa УС,62/14 и 95/18– др. закон)
ДОКАЗ:
2.1. Лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекому
никационе мреже у складу са GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT-2000 стандардом,која је издата од
стране Републичке агенције за електронске комуникације – РАТЕЛ и да је та лиценца важећа.
НАПОМЕНЕ:
2.1. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вреднос
ти јавне набавке потребно испунити обавезан услов из чл.75 ст. 1 тач. 5) ЗЈН,понуђач
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење
тог дела набавке.
2.2. Услов 2) је дужан да испуни понуђач из групе понуђача, односно подизвођач (ако је
испуњен услов из тачке 2.2., којем је поверено извршење дела набавке за који је не
опходна испуњеност тог услова.
3). УСЛОВ : да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
ДОКАЗ:
3.1. Потписана и оверена Изјава о обавезама понуђача на основу чл.75 ст. 2 Закона о јавним
набав кама (образац 6)
НАПОМЕНЕ:
3.2. У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из
групе.
Услуге мобилне телефоније
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ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ:
1.

ПОНУДА ПОНУЂАЧА КОЈИ НЕ ДОКАЖЕ ДА ИСПУЊАВА НАВЕДЕНЕ ОБАВЕЗНЕ
УСЛОВЕ, БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.

2.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ које понуђач мора да достави у понуди су дати у тачки
3.1. Упутства понуђачима како да сачине понуду.

3.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одре
ђен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе из члана 77. став 1. тачке од 1) до 4) Закона о јавним
набавкама, сходно чл. 78 ЗЈН. Наручилац ће извршити проверу у регистру понуђача.

4.

ФОРМА ДОКАЗА
Докази о испуњености услова који су тражени конкурсном документацијом могу се
достављати у неовереним копијама.

5.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су доку
менти којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлеж
них органа те државе.

6.

ПРОМЕНЕ
Понуђач је дужан да без одлагања у писаној форми обавести наручиоца о било којој
про мени 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.

Услуге мобилне телефоније
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума '' економски најпо
вољнија понуда''.
Економски најповољнија понуда заснована је на укупном збиру пондера за следеће елементе
критеријума :
1) ЦЕНА МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТЕ ЗA СВE КOРИСНИЧКE БРOJEВE
а. Најнижа цена добија 30 пондера
б. Број пондера се утврђује према следећој формули:
најнижа понуђена цена X 30
понуђена цена
2) ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА КА БРОЈЕВИМА У МРЕЖИ ПОНУЂАЧА,ВАН КОРИСНИ
ЧКЕ ГРУПЕ НАРУЧИОЦА
а. Најнижа цена добија 10 пондера
б. Број пондера се утврђује према следећој формули:
најнижа понуђена цена X 10
понуђена цена
3) ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА КА БРОЈЕВИМА ВАН МРЕЖЕ ПОНУЂАЧА
а. Најнижа цена добија 10 пондера
б. Број пондера се утврђује према следећој формули:
најнижа понуђена цена X 10
понуђена цена
4) ЦЕНА СМС ПОРУКЕ КА БРОЈЕВИМА У МРЕЖИ ПОНУЂАЧА, ВАН КОРИСНИ
ЧКЕ ГРУПЕ НАРУЧИОЦА
а. Најнижа цена добија 10 пондера
б. Број пондера се утврђује према следећој формули:
најнижа понуђена цена X 10
понуђена цена
5) ЦЕНА СМС ПОРУКЕ КА БРОЈЕВИМА ВАН МРЕЖЕ ПОНУЂАЧА
а. Најнижа цена добија 10 пондера
б. Број пондера се утврђује према следећој формули:
најнижа понуђена цена X 10
понуђена цена
6) БУЏЕТ ЗА БЕНЕФИЦИРАНУ НАБАВКУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ( 1,00 РСД комад)
а. Највећи понуђени буџет добија 30 пондера
б. Број пондера се утврђује према следећој формули:
Услуге мобилне телефоније
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понуђени буџет
X 30
највећи понуђени буџет

Укупан број пондера израчунава се по формули:
УП = 1+2+3+4+5+6
Цене морају бити нумерички исказане тако да се могу применити у формули за бодовање што
значи да се исказана „0“ неће сматрати ценом погодном за упоређивање понуда тј. примену
методологије бодовања.
НАПОМЕНА: Уколико је понуђена цена 0,00 динара, у циљу прецизног матаматичког из
рачунавања за обрачун ће се користити износ од 0,01 динар.
Приликом пондерисања заокруживање ће се вршити на две децимале.
2. Елементи критеријума,односно начин,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 две или више понуда имају исту број пондера,као најповољнија ће бити изабрана по
нуда оног понуђача који је понудио најнижу цену месечне претплате за све корисничке
бројеве.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера и исту цену месечне претплате за све
корисничке бројеве , као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио већи
буџет за бенефицирану набавку мобилних телефонских уређаја.
Уколико ни после примене напред наведених резервних критеријума није могуће донети
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен жребом.
Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде имале исту исти број пондера, исту
цену месечне претплате за све корисничке бројеве и исти понуђени буџет да приступе поступ
ку жребања који ће водити председник Комисије у просторијама Наручиоца.О поступку жреба
ња комисија ће водити записник.Називе понуђача ће исписати на појединачним папирима који
су исте величине и боје, те ће их све ставити у посебне коверте,које ће затворити и одложити
у провидну кутију одакле ће извући само један коверат, са једним папиром и прочи тати назив
понуђача, и том ће понуђачу бити додељен уговор.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
3) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац трошкова припреме понуде (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 6);
7) Менично овлашћење/писмо за испуњење обавеза у поступку ЈН (озбиљност понуде)
за корисника бланко соло менице (Образац 7);
8) Менично овлашћење/писмо за испуњење уговорних обавеза ( добро извршење посла)
за корисника бланко соло менице (Образац 8).

Услуге мобилне телефоније
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Образац број 1
ПОНУДА
Број ________________ од ________________године за јавну набавку мале вредности
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈН бр. 1.2.7
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
Понуду подноси: (заокружити и уписати податке) :
А) САМОСТАЛНО
Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
В) СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
Б) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ :

1)

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

2)

Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Услуге мобилне телефоније
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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 под
носе 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 учесника у заједничкој понуди.
В) 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 изврши
ти 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 изврши
ти 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 попу
ни и достави за сваког подизвођача.
Понуду дајемо у свему према захтевима и условима Наручиоца из позива, спецификације
и конкурсне документације .
Услуге мобилне телефоније
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ :

Ред
бр

НАЗИВ УСЛУГЕ
МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
2

1
1

ЦЕНА МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТЕ ЗA СВE
КOРИСНИЧКE БРOJEВE

2

ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА КА БРОЈЕВИМА
У МРЕЖИ ПОНУЂАЧА, ВАН КОРИСНИЧКЕ
ГРУПЕ НАРУЧИОЦА

3

4

5

6

ЦЕНА БЕЗ ПДВ - а

________ без ПДВ

_________ без ПДВ

ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА КА БРОЈЕВИМА
ВАН МРЕЖЕ ПОНУЂАЧА

____________ без ПДВ

ЦЕНА СМС ПОРУКЕ КА БРОЈЕВИМА У
МРЕЖИ ПОНУЂАЧА, ВАН КОРИСНИЧКЕ
ГРУПЕ НАРУЧИОЦА

____________ без ПДВ

ЦЕНА СМС ПОРУКЕ КА БРОЈЕВИМА ВАН
МРЕЖЕ ПОНУЂАЧА

____________ без ПДВ

БУЏЕТ за БЕНЕФИЦИРАНУ НАБАВКУ МОБИЛ
НИХ ТЕЛЕФОНСКИХ АПАРАТА (1,00 РСД.

____________ без ПДВ

ком)

Гарантни рок за испоручене телефонске апарате

Рок и начин плаћања

Минимум 24 месеца од дана
испоруке, уз обезбеђен сервис
и заменски апарат за време
сервисирања
Месечно,по рачуну за месечну
потрошњу, са спецификацијом
извр шених услуга, у року од 45
дана од пријема исправног рач.

Период трајања уговора

до 2 године (24 месеца)

Рок важења понуде ( не може бити краћи од 30 дана)
од дана отварања понуда

_________________ дана

У случају да се установи да услуга која је предмет овог уговора одступа од стандарда добав
љач се обавезује да услугу уговореног квалитета изврши у најкраћем могућем року, а најкас
није у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца.
Све основане приговоре наручиоца,како у погледу квалитета, тако и у погледу поручених
мобилних телефона, понуђач је дужан да отклони одмах а најкасније у року од 7 дана.
Услуге које су предмет набавке пружаће се у складу са важећим стандардима, прописима и
нормативима за ову област (Правилник о параметрима квалитета јавно доступних електрон
ских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања делатности електронских ко
муникација ( ''Сл.гласник РС'' бр.73/11,3/14) .
Услуге мобилне телефоније

14/35

Понуђач гарантује пружање услуге перманентног квалитета у току целог периода трајања
Уговора.
У случају промене постојећег оператера, добављач ће извршити пренос бројева у своју мре
жу најдуже у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора;
Рок за испоруку апарата је до 5 (пет) календарских дана од дана пријема писаног захтева На
ручиоца
Услуге које нису специфициране овом понудом тарифираће се у складу са ценовником Добав
љача за пословне кориснике, важећим на дан подношења понуде .

Датум
____________________

Понуђач
_______________________

Подизвођач
________________________

НАПОМЕНЕ:
1. Образац понуде је потребно попунити
2. Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен свим подизвођачима
не може бити већи од 50%
3. Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има
места у табелама 1. и 2., потребно је копирати наведене табеле и попунити
податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.
4. Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, податке о понуђачу треба
са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим
учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 1. овог обрасца.
5. 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 овласти једног понуђача из групе
понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.
6. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуђач ће као саставни део
понуде приложити и споразум, којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке из члана 81. Закона о јавним набавкама
7. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем(има), овај образац
потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач(и)

Услуге мобилне телефоније
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Образац број 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
за набавку
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈН бр. 1.2.7
Понуђач /група понуђача ___________________________________________________
У складу са чл. 61 ст. 4 тач. 7 Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12,14/15,
68/15) прилажемо образац структуре цене:
Ред.бр.

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
НАЗИВ УСЛУГЕ
МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

1
1

2

3

4

2
Цена месечне претплате за све
корисничке бројеве
Цена минута разговора ка бројеви
ма у мрежи понуђача, ван корис
ничке групе наручиоца
Цена минута разговора ка бројеви
ма ван мреже понуђача
Цена СМС поруке ка бројевима у
мрежи понуђача, ван корисничке
групе наручиоца

5

Цена СМС поруке ка бројевима
ван мреже понуђача

6

Буџет за бенефицирану набавку
мобилних телефона (1 РСД/ком)

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

Јединич.
цена без
ПДВ-а

3

4

ПДВ

5

Јединична
цена са
ПДВ
6

месец
минут

минут
ком.
ком.

______________ без ПДВ

______________ са ПДВ

Понуђач све евентуалне зависне трошкове исказује кроз јединичну цену у овом обрасцу структуре
цене.
Понуђач

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
- у колону 4 се уписује јединична цена без ПДВ за сваку наведену услугу,
- у колону 5 се уписује износ ПДВ у динарима,
- у колону 6 се уписујејединична цена са ПДВ за сваку наведену услугу.

НАПОМЕНА: Образац структуре цене понуђач мора да попуни,овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
структуре цене 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
структуре цене.

Услуге мобилне телефоније
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Образац број 3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чл. 77 ст. 4 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15, 68/15)
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
ИЗЈАВУ
ПОНУЂАЧ

______________________________________________________________________
(назив/пословно име, улица и број, седиште, ПИБ и матични број)

у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге мобилне телефоније, ЈН бр. 1.2.7
испуњава све доле наведене услове за учешће прописане чл. 75. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“,бр.124/12,14/15,68/15), из Услова 1). тачке 1), 2) и 3) на стр. 8/35 конкурсне
документације и то:
1) да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар,
2) да заједно са нашим законским заступницима нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као
чланови организоване криминалне групе,да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине,кривично дело примања или давања мита,кривично дело
преваре;
3) да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
У случају потребе, а на захтев Наручиоца, доставићемо на увид оргинале или оверене копије
доказа који потврђују ову изјаву.

Датум, _______________

____________________________
(потпис одговорног лица)

НАПОМЕНЕ:
У случају да понуду подноси група понуђача, изјаву доставити за сваког учесника из групе;
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјаву доставити за понуђача и за подизвођача
(ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуње
ношћу горе наведених обавезних услова, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уго вора,
односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Услуге мобилне телефоније

17/35

Образац број 4
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу чл. 26 Закона о јавним набавкама
____________________________________________________________________________
(Назив и адреса понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку
јавне набавке мале вредности за набавку услуге мобилне телефоније, ЈН 1.2.7 поднео неза
висно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију
у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа
у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлаш ћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Услуге мобилне телефоније
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Образац број 5
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова
прибављања средства обезбеђења.

ВРСТА ТРОШКОВА

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА

ПРИПРЕМАЊА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је,сходно чл.88 ст.3 ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у фактуре и
друге релевантне доказе.

Датум:

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Услуге мобилне телефоније
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Образац број 6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН

У вези са чл.75 ст. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
____________________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)
је у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге мобилне телефоније,ЈН бр. 1.2.7,
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и усло
вима рада, заштити животне средине и није му изречена забрана обављања делатности која је
на снази у време подношења понуда.

Датум

Понуђач

________________

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Услуге мобилне телефоније
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Образац број 7
На основу Закона о меници
ДУЖНИК: _____________________________________________________________
Седиште: _____________________________________________________________
Матични број:____________________________________
_
Порески идентификациони број ПИБ: ____________________________________
Рачун: _______________________________________________________________
Банка: _______________________________________________________________
Издаје
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
За корисника бланко сопствене менице
КОРИСНИК (Поверилац) : Културни центар Новог Сада, Католичка порта 5, Нови Сад
Предајемо Вам 1 (једну) бланко, сопствену меницу серије: _____________________и
овлашћујемо Културни центар Новог Сада, као Повериоца, да предату меницу може попунити на
износ 10 % од процењене вредности ове јавне набавке на двогодишњем нивоу, без ПДВ, а по ос
нову гаранције за обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке мале вредности
за набавку
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ЈН бр. 1.2.7
Овлашћујемо Културни центар Новог Сада, као Повериоца да у своју корист безусловно и
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, преко банке дужника изврши наплату са свих
рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
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 рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање ________________ _________
(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен потпис издаваоца менице-трасанта.
Датум издавања овлашћења

Дужник-издавалац менице :
(пун назив, адреса, потпис и печат)

______________________________
____________________________

Услуге мобилне телефоније
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Образац број 7.1
На основу Закона о меници
ДУЖНИК: _____________________________________________________________
Седиште: _____________________________________________________________
Матични број:____________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ____________________________________
Рачун: _______________________________________________________________
Банка: _______________________________________________________________
Издаје
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
За корисника бланко соло меница
КОРИСНИК (Поверилац) : Културни центар Новог Сада, Католичка порта 5, Нови Сад
Предајемо Вам 1 (једну) бланко,соло меницу серије: __________________________и овлашћу
јемо Културни центар Новог Сада, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ
10 % од процењене вредности ове јавне набавке на двогодишњем нивоу, без ПДВ, а по основу
гаранције за обезбеђење испуњења уговорних обавеза у поступку јавне набавке мале вредно
сти за набавку
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ЈН бр. 1.2.7
Овлашћујемо Културни центар Новог Сада, као Повериоца да у своју корист безусловно и
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, преко банке дужника изврши наплату са свих
рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на став
љање 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 распола гање
средствима на рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање ________________ _________
(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Датум издавања овлашћења

Дужник-издавалац менице :
(пун назив, адреса, потпис и печат)

______________________________
____________________________

Услуге мобилне телефоније
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VI МОДЕЛ УГОВОРА

Број: 12-19/7
Датум:

МОДЕЛ:
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

Закључен између:
1. Културног центра Новог Сада, Нови Сад, Католичка порта 5, матични број: 8162778,ПИБ:
101655568, кога заступа директор Бојан Панаотовић (у даљем тексту: Наручилац ) и
2. ................................................................,..............................................,...................................,
матични број:.......................... ,ПИБ: ........................................, кога заступа ...........................
.......................................................................... (у даљем тексту: Добављач),
Уговорне стране сагласно консататују :
- да је на основу средстава предвиђених Финансијским планом за 2019.годину ( приходи из бу
џета 01,раздео 12,функција 820,програмска активност 1201,позиција буџета 408,економска
класификација 4212),а у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл.гласник РС'' бр.124/12,
14/15, 68/15) и подзаконским актима којима се уређује поступак јавне набавке Наручилац
спровео поступак јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга
мобилне телефоније , ЈН бр. 1.2.7,
- да је Добављач доставио понуду број: ____________ од _____________, која у потпуности
одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу овог уговора и
чини његов саставни део,
- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора бр. ___________ дана ______________
- да ће се реализација уговорене вредности за 2019. годину вршити највише до износа сред
става предвиђенх финансијским планом Културног центра Новог Сада за 2019. годину.
Члан 1
Предмет овог уговора је набавка услуге мобилне телефоније за потребе Наручиоца ( у даљем тек
сту: услуге), у пeриoду дo 2 године (24 месеца),у свему према спецификацији Наручиоца и понуди
Добављача,које чине саставни део овог уговора.
Члан 2
Услуга обухвата:
-претплату,саобраћај унутар корисничке групе наручиоца,саобрачај у мрежи добављача и према
осталим оператерима, саобраћај према фиксној телефонији, интернет саобраћај ,СMС и
- испоруку мобилних телефонских апарата у оквиру понуђеног буџета за набавку телефонских
апарата по цени од 1,00 РСД/ком, у свему према усвојеној понуди.
Цене услуге из чл. 1 овог уговора су :
-цена месечне претплате за све корисничке бројеве ____________ без ПДВ,
-цена минута разговора ка бројевима у мрежи понуђача,ван корисничке групе наручиоца
__________ без ПДВ,
-цена минута разговора ка бројевима ван мреже понуђача _____________без ПДВ,
-цена СMС поруке ка бројевима у мрежи понуђача, ван корисничке групе наручиоца __________
без ПДВ,
-цена СМС поруке ка бројевима ван мреже понуђача ___________ без ПДВ и
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- буџет за бенефицирану набавку мобилних уређаја ( по цени 1,00 РСД /ком) је _____________ без
ПДВ за време важења уговора .
На све остале услуге, које нису посебно наведене у понуди , плаћање ће се вршити према важе
ћем ценовнику Добављача.
Члан 3
Укупна цена услуга из чл. 1 овог уговора на бази јединичних цена из претходног члана и стварне
месечне потрошње ( месечна фактура / рачун) за период важења уговора не може бити већа од
процењене вредности наручиоца услуга на двогодишњем нивоу која износи 833.333,00 динара,
без ПДВ-а (словима: осамстотридесеттрихиљадетристатридесеттридинара и 00/100), од тога је
део у износу од 416.666,00 динара обезбеђен у 2019. годину , а дeo ће бити обезбеђен кроз финан
сијски за 2020. gодину, у износу од 416.666,00 динара .
Јединичне цене су фиксне током читавог периода важења Уговора и не могу се мењати.
Обавезе које доспевају по овом уговору биће укључене у финансијски план наручиоца за наредну
годину.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава
која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Наручилац задржава право да не реализује у целости вредност из става 1. овог члана.
Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца исти буде доведен у ситу
ацију да не може да користи средства предвиђена овим уговором, уговор престаје да важи и неће
се сматрати да Наручилац није испунио уговорне обавезе .
Члан 4
Буџет за бенефицирану набавку телефонских апарата (1,00 РСД/ ком.) износи укупно ____________
динара без ПДВ-а за време трајања уговорне обавезе.
Телефонске апарате Добављач ће набављати по важећем ценовнику апарата у својим корисничким
пакетима који морају да задовоље минималне захтеве дефинисане за корисничке пакете под А, Б,В и
Г (гарантни рок за испоручене уређаје мора бити у складу са гаранцијом произвођача, односно мини
мум 24 месеца од дана испоруке, уз обезбеђен сервис и заменски апарат за време сервисирања ).
Добављач се обавезује да испоруку апарата врши у року до 5 (пет) календарских дана, рачунајући од
дана пријема писаног захтева Наручиоца.
Члан 5
Добављач се обавезује да приликом испоруке апарата, Наручиоцу преда и пратећи прибор и додатне
уређаје по спецификацији произвођача и оригиналну каталошку и другу документацију: гарантни лист,
(оверен на дан испоруке),атест, сертификат, упутство за употребу и одржавање, као и друга пратећа
документа.
Члан 6
Добављач се обавезује да предметне услуге пружа стручно, квалитетно, у складу са нормативима,стан
дардима и прописима који важе за ову врсту услуга (Правилник о параметрима квалитета јавно доступ
них електорнских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања делатности електронских
комуникација (''Сл.гласник РС'' бр.73/11,3/14),односно да сопственом опремом и радном снагом обез
беди несметано,континуирано и квалитетно пружање (коришћење) услуга тј.покривеност сигнала на це
лој територији Р Србије, за време важења уговора, 24 часа дневно,седам дана у недељи.
Члан 7
Добављач сe,нaрoчитo oбaвeзуje,дa при пружaњу прeдмeтних услугa у свeму пoступa у склaду сa oдред
бaмa чл.124-130 Зaкoнa o eлeктрoнским кoмуникaциjaмa,a кojи сe oднoсe нa тajнoст eлeктронских кoму
никaциja, зaкoнитo прeсрeтaњe и зaдржaвaњe пoдaтaкa.
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Члан 8
Такође, се обавезује да омогући наручиоцу без накнаде континуирани увид у стање рачуна и детаљан
листинг позива за сваки број у групи рачуна, као и достављање листинга на изабрани е-mail наручио
ца или приступ подацима преко корисничког интернет портала понуђача.
У обавези је да омогући стални контакт овлашћеног лица Наручиоца са Добављачем у циљу несмета
ног и квалитетног коришћења предметних услуга.
Такође је дужан да Наручиоцу омогући лимитирање разговора и преноса података како у земљи тако
и у ромингу.
Члан 9
Добављач се обавезује да у року од 3 дана од дана закључења Уговора преда Наручиоцу, као
средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза,бланко сопствену меницу (пот
писану од стране одговорног лица) регистровану у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије, са меничним писмом - овлашћењем попуњеним на износ 10 % од процењене вредности
ове јавне набавке на двогодишњем нивоу, без ПДВ, са доказом о регистрацији и копијом картона
депонованих потписа.
Наручилац има право да реализује средство обезбеђења из става 1 овог члана у случају да добав
љач не извршава своје обавезе на начин предвиђен уговором у складу са спецификацијом и пону
дом, важећим Правилником као и у случају да Добављач једнострано раскине Уговор.
Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писани захтев, након престанка важења уговора,
врати нереализовану депоновану меницу.
Члан 10
За извршене услуге Добављач ће наручиоцу испоставити рачун/фактуру са спецификацијом из
вршених услуга за месечну потрошњу.
Члан 11
Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року oд 45 дана од дана пријема исправног рачу
на/фактуре уплатом на рачун добављача, у складу са чл. 4 Закона о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама (''Сл.гласник РС'',бр.119/12,68/15,113/17).
У случају да Наручилац не плати рачун у уговореном року, Добављач ће Наручиоцу обрачунати ка
мату у складу са Законом о затезној камати ("Сл.гласник РС",бр.119/12) и то од дана истека уговоре
ног рока плаћања до датума измирења дуга.
Члан 12
Наручилац може у писаном облику, елекртонским путем или путем поште, да поднесе Добављачу
приговор на износ рачуна којим је задужен за пружену услугу, односно на квалитет пружене услуге.
Рок за подношење приговора је 30 дана од дана пријема рачуна за услугу,(приговор на износ рачу
На),односно 30 дана од дана пружене услуге,(када се ради о приговору на квалитет услуге).
Добављач је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора достави Наручиоцу образ
ложен писани одговор.
Такође се обавезује да по позиву Наручиоца, одмах, или у најкраћем могућем року (не дуже од 7 да
на) отклони уочене недостатке у извршеној услузи . У супротном Наручилац задржава право да рас
кине уговор.
Наручилац може да се, уколико није задовољан начином на који је решен приговор, у року од 15 (пет
наест) дана од дана пријема одговора Добављача, односно од истека рока за достављање одговора,
обрати Републичкој Агенцији за електронске комуникације, у смислу одредаба Закона о електронским
комуникацијама.
Члан 13
Уколико својом кривицом Добављач не изврши услугу у уговореном року, дужан је да за сваки дан зака
шњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% (процената) од укупно уговорене вредности,с
тим да износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% ( процената ) укупно уговорене
вредности.
Делимично извршење услуге у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорене казне, која
не може бити већа од 10% укупно уговерене вредности услуге.
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Члан 14
Добављач одговара за штету причињену Наручиоцу у току реализације уговора уколико је иста
настала његовом кривицом и дужан је да је надокнади.
Члан 15
Наступање околности више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извр
њу обавеза. О дану наступања, трајању и дану престанка околности више силе,уговорне стране
су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.
Уколико након закључења овог уговора наступе околности више силе које отежавају или онемогу
ћавају извршење обавеза дефинисаних овим уговором,рокови извршења обавеза ће се продужи
ти за време трајања околности више силе.
Околностима више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се нису могли предвидети,
који су се догодили без воље и утицаја страна у овом уговору и који нису могли бити спречени. Ви
шом силом могу се сматрати природне катастрофе,пожар, поплава, земљотрес, транспортне несре
ће, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забране
промета ,увоза и извоза), и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.
У случају наступања околности више силе, страна која захтева измену овог уговора дужна је да до
каже основаност тог захтева.
Захтев за продужење рока важења овог уговора Добављач подноси Наручиоцу у писаној форми, у
року од 3 (три) дана од дана сазнања за наступање околности из става 3. овог члана.
Aкo сe трajaњe вишe силe прoдужи нaкoн угoвoрeнoг рoкa, свaкa стрaнa имa прaвo дa рaскинe угo
вoр, бeз oбaвeзe плaћaњa нaкнaдe штeтe другoj стрaни.
Члан 16
Наручилац има право да у било ком тренутку раскине уговор. Раскид уговора наступа након 30
(тридесет) дана од достављања писаног обавештења о раскиду.
У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, уговор може да раски
не свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 30 (триде
сет) дана.
Уговор се може раскинути по основу из става 2. овог члана може само уколико је друга уговорна
страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико повреде
није отклонила у остављеном разумном року .
Раскид уговора по основу из става 2. овог члана може да тражи само уговорна страна која је своје
уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.
Члан 17
Овај Уговор се закључује за период до 2 године (24 месеца), рачунајући од дана његовог закључе
ња, а у случају промене оператера , рачунајући од дана преноса бројева у мрежу новог оператера.
Утрошком уговореног износа, пре истека рока из претходног става, овај уговор престаје да важи, о
чему Наручилац обавештава Добављача.
Члан 18
У случају раскида уговора пре истека рока из члана 17 овог уговора, апарати са пратећом опремом
остају у власништву Наручиоца.
Добављач се обавезује да апарате купљене по бенефицираним ценама, откључа по истеку рока ва
жења овог уговора, како би се омогућило њихово коришћење у мрежама других оператера.
Члан 19
Зa све што није регулисaно овим Уговором примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односи
мa, кaо и други вaжећи прописи који регулишу ову мaтерију.
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Члан 20
Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове настале у вези са овим уговором, настоја
ти да реше мирним путем, у супротном надлежан је суд у Новом Саду.
Члан 21
Овај Уговор ступа на снагу даном закључења, односно обостраног потписивања.
Члан 22
Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по два за сваку уговорну страну.

за ДОБАВЉАЧА
директор

за НАРУЧИОЦА
директор
Бојан Панаотовић

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабараним понуђачем.Уколико изабрани понуђач,након што му је додељен уговор,без оп
равданих разлога одбије да закључи уговор наручилац ће поступити у складу са тач. 17 и
20 Упутства понуђачима како да сачине понуду.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач понуду подноси на српском језику. Документација која се преводи са страног језика мора
бити оверена од стране судског тумача
Поступак се води на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси у затвореној коверти/кутији, затворену на начин да се приликом отва
рања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.На предњој страни коверте/
кутије уписати: „НЕ ОТВАРАТИ– ПОНУДА за јавну набавку: мобилне телефоније, ЈН бр. 1.2.7".
Понуда се подноси поштом или лично на адресу: Културни центар Новог Сада, Католичка пор та
5, Нови Сад,. Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив понуђача, ад ресу и
број телефона,име и презиме лица за контакт. У случају да понуду под носи група по нуђача,
на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда се сачињава у писаном облику у једном примерку,на обрасцу конкурсне документације и
мора бити јасна и недвосмислена,читко попуњена /откуцана или написана необрисивим масти
лом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Конкурсна документација не подлеже самоиницијативним променама од стране понуђача.
Понуда понуђача који самоиницијативно промени садржај конкурсне документације, биће
одбијена.
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна (Правилник о допуни Правил
ника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набаки и начи
ну доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 41/2019).
Рок за подношење понуда је 04.11.2019. године, а благовременим ће се сматрати све понуде које
пристигну , без обзира на начин доставе на адресу КЦНС до 10,30 часова.
Отварање понуда извршиће се јавно 04.11.2019. године у 11,00 часова у просторијама Културног
центра Новог Сада, Католичка порта 5, Нови Сад
Наручилац ће по пријему сваке понуде, на коверти/кутији у којој се понуда налази, уписати вре
ме пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу пријема.
Уколико је понуда достављена лично наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде и
означити датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, сматраће се
неблаговременом и биће неотворена, враћена понуђачу по окончању поступка отварања пону да,
са назнаком да је поднета неблаговремено.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, обрасце оверава и потписује одго
ворно лице понуђача.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели или прецрта и правил но
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасце оверава и потписује
одговорно лице понуђача, осим ако није другачије наведено у самом обрасцу.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце оверава и потписује одговорно лице члана
групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће засту пати
групу понуђача пред наручиоцем, осим ако није другачије наведено у самом обрасцу.
3. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине:
а) средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке у складу са тач. 12.1.
Упутства понуђачима како да сачине понуду
b) образац понуде (бр. 1),
c) образац структуре цене (бр. 2)
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d) образац изјаве понуђача о испуњавању обавезних услова у поступку ЈН из чл. 75 ст .
1 тач. 1-4 ЗЈН (бр. 3)
e) образац изјаве о независној понуди (бр. 4)
f) образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (бр. 6)
g) важећи ценовник услуга за пословне кориснике и мобилних телефонских апарата
понуђених у оквиру буџета за бенефицирану набавку (1 РСД/ком)
h) споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извр
шење јавне набавке - у случају подношења заједничке понуде
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних услова као и посебних захтева наручиоца у
погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је
могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних
недостатака понуде.
Понуда која не садржи све елементе и прилоге из обавезне садржине понуде сматраће се не
прихватљивом и биће одбијена.
4. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на на
чин 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 на адресу: Културни центар Новог Сада,
Католичка порта 5, Нови Сад са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мобилне телефоније ЈН 1.2.7- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку мобилне телефоније ЈН 1.2.7, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку мобилне телефоније ЈН 1.2.7, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мобилне телефоније ЈН 1.2.7- НЕ ОТВАРАТИ''
На полеђини коверте/кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навес ти називе
и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
7. 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.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из чл. 87 ст. 5 ЗЈН.
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вред
ности 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 понуди наводи назив и седиште подизвођача,уколико ће делимично извршење набав
ке поверити подизвођачу. Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај под
извођач ће бити наведен и у уговору о ЈН .
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су дефи нисани
конкурсном документацијом.
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 утвр
ђивања испуњености тражених услова. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице ко је
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није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раски нути
уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
У случају из претходног става наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заш
титу конкуренције.
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА И СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Понуду може поднети група понуђача. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограни чено
солидарно према наручиоцу.
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 о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИ
ВОСТ ПОНУДЕ
10.1. Услови плаћања
Рок плаћања: у складу са чл.4 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ( ''Сл.гласник РС“бр.119/12,68/15,113/17), рачунајући од дана уредно примљене
фактуре (рачуна) за месечну потрошњу, са спецификацијом извршених услуга,у року од 45 дана од
дана пријема исправног рачуна (потвр ђене од стране наручиоца и понуђача).
Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему исправне фактуре
(рачуна).
Плаћање се врши уплатом на рачун добављача. Аванс није предвиђен .
10.2. Извршења услуге
Пружање услуге мобилне телефоније подразумева непрекидну функционалност система од 00:00h
до 24:00h, (24/7) у периоду важења уговора, до 2 године (24 месеца), или до утрошка уговореног
износа, у зависности од тога шта пре наступи.
10.3. Трајање уговора
Уговор ступа на снагу даном његовог закључења, а у случају промене досадашњег оператера, у
року од најдуже 7 (седам) дана од дана закључења уговора, до ког рока је оператер у обавези да
оконча процедуре преноса бројева своју мрежу, у складу са Правилником о преносивости броја за
услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа (''Сл.гласник РС'' бР.101/14) .
Период важења уговора: до 2 године тј.24 месеца , рачунајући од дана ступања на снагу уговора,
a у случajу прoмeнe oпeрaтeрa рaчунajући oд дaнa прeнoсa брojeвa у мрeжу нoвoг oпeрaтeрa.
Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца исти буде доведен у ситу
ацију да не може да користи средства предвиђена овим уговором, уговор престаје да важи и неће
се сматрати да На ручилац није испунио уговорне обавезе.
Такође, уговор престаје да важи пре уговореног рока утрошком уговореног износа.
10.4 Гаранција у погледу квалитета предмета ове јавне набавке мора обухватати све важеће стан
дарде у предметној области.
Понуђач се обавезује да ће пружање услуге бити перманентног квалитета у току целог периода
трајања Уговора, у складу са Правилником о параметрима квалитета јавно доступних електронс
ких комуникационих услуга и спровођењу квалитета обављања делатности електронских комуни
кација (''Сл. Гласник РС“ бр.73/11,3/14), са чиме се саглашава потписивањем обрасца понуде .
10.5 Место испоруке: тeритoриja Рeпубликe Србиje, a вaн тeритoриje Рeпубликe Србиje пoсрeд
ствoм пaртнeрa – инoстрaних oпeрaтeрa ( I зона ), по захтеву наручиоца.
11.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди мора бити изражена у динарима без ПДВ-а.
Током трајања уговора јединичне цене су фиксне и непроменљиве.
Сви други пратећи, зависни трошкови као и евентуални попусти морају бити садржани у јединич
ној цени.
Услуге мобилне телефоније

30/35

Цена односно други критеријуми за оцењивање понуде и рангирање кандидата дата од стране
понуђача у понуди неће се сматрати поверљивим податком.
Уколико понуђач одређене податке у понуди сматра поверљивим и исто захтева од наручиоца
дужан је да сваку страницу која садржи овакве податке у горњем десном углу означи ознаком
„ПОВЕРЉИВО“.
Уколико цена исказана у понуди представља неуобичајено ниску цену, наручилац ће поступити у
складу са чл.92 Закона.
12.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗ
БЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
12.1 СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ГАРАН
ЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
Понуђач је у обавези да уз понуду достави средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке – гаранцију за озбиљност понуде, и то:
а) једну бланко сопствену меницу евидентирану у регистру меница и овлашћења који води
Народна банка Србије. Као доказ да је меница регистрована код НБС доставити одштампану
страницу са сајта Народ не банке Србије: http://www.nbs.rs /internet/ cirilica/ 67/ rmo.html (Регис
тар меница и овлашћења НБС) на којој се налази серијски број приложене менице.
б) менично писмо-овлашћење за корисника попуњено на износ 10 % од процењене вредности
ове јавне набавке на двогодишњем нивоу, без ПДВ, која је наведена на стр. 3 конкурсне доку
ментације, потписано од стране одговорног лица понуђача чије су име и начин потписива ња
садр жани у картону депонованих потписа;
Садржина меничног овлашћења дата је у обрасцу бр. 7 конкурсне документације.
в) копију важећег картона депонованих потписа .
Понуде које не садрже средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке–гаранцију
за озбиљност понуде биће одбијене.
Средства обезбеђења неуспешних понуђача биће ослобођена након потписивања уговора, а
средство обезбеђења добављача биће ослобођено након потписивања Уговора и доставе сред ства
обезбеђења испуњења уговорних обавеза.
Средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке – гаранција за озбиљност
понуде може бити наплаћено у случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче или мења своју понуду;
- у случају да изабрани понуђач након донете одлуке о додели уговора одбије да потпише
уговор у року из тачке 20 став 2 Упутства понуђачима како да сачине понуду;
- у случају да изабрани понуђач не достави средство обезбеђења испуњења уговорних оба веза
у складу са захтевима из конкурсне документације.
12.2 СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Изабрани понуђач - добављач дужан ја да у року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора, дос
тави као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза, једну бланко соло (сопствену) меницу
евидентирану у регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије. Као доказ да је
меница регистрована код НБС доставити одштампану страницу са сајта НБС: http://www.nbs.rs
/internet /cirilica/67/rmo.html (Регистар меница и овлашћења НБС) на којој се налази серијски број
приложене менице, менично писмо – овлашћење за корисника попу њено на износ 10 % од проце
њене вредности ове јавне набавке на двогодишњем нивоу, без ПДВ и картон депонованих потписа
код пословне банке добављача, као фотокопију.
Наручилац ће наплатити меницу као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза у случају
да добављач не извршава своје уговорне обавезе, у погледу квалитета,квантитета испоручене услу
ге, рокова испоруке и уговорене цене.
Наручилац ће по испуњењу уговорних обавеза, на писани захтев добављача вратити меницу.
13. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПО
ВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УК
ЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.
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14. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посеб
ним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим сло
вима имају исписано ''ПОВЕРЉИВО'', као и испод поменуте ознаке потпис одговорног лица пону
ђача и печат.Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мо ра
бити подвучен црвено,а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано ''ПОВЕРЉИВО'', а испод
поменуте ознаке потпис одговорног лица понуђача и печат.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока
предвиђеног за отварање понуда.
15.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ И
КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Заинтересовано лице може,у писаном облику, на адресу наручиоца Културни центар Новог Сада
или на e-mail: javnenabavke@kcns.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или појаш
њења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже на ручиоцу и на евентуално уоче не
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за
подношење понуде. Додатне информације или појашњења потребно је означити са „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, набавка услуге мобилне
телефоније, ЈН бр. 1.2.7 ''.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева објавити одговор на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20 ЗЈН.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
16.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно ње
говог подизвођача.
У том случају наручилац је дужан да понуђачу остави примерен рок да поступи по захтеву нару
чиоца. Понуђач је обавезан да у остављеном року поступи по захтеву, у супротном ће његова по
нуда бити одбијена као неприхватљива.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја
за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.
17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
- поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
- нучинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о ЈН који су се односили на исти предмет набавке,
за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1 и 2 може бити:
- правоснажна судска одлука или окончана одлука другог надлежног органа;
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набав
ке или испуњења уговорних обавеза;
- исправа о наплаћеној уговорној казни;
- рекламације потрошача, односно корисника,ако нису отклоњене у уговореном року;
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- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- други одговарајући доказ примерен предмету ЈН, који се односи на испуњење оба
за у ранијим поступцима ЈН или по раније закљученим уговорима о ЈН.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ који се односи на поступак који је спровео или
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНAТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕ
ЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелек туалне
својине трећих лица сноси Понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Репуб личкој
комисији.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је прим љен од стране
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин дос
тављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набав
кама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12,14/15, 68/15) указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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 подноси лац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Наручилац објављује обавештење поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захте ва за заштиту
права.
У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уго вора
и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доноше ња
одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
Подносилац захтева за заштиту права је у складу са чланом 156. Закона о јавним набав кама
(''Сл.гласник РС'' бр.124/12,14/15, 68/15) дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
у износу од 60.000,00 динара.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, уколико се уплата врши из
Републике Србије, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Минис
тарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињени
цу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Упра ве за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1,осим оних наведених под (1) и (10), за подноси оце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег кон солидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџет ских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигура ње и други корисници јавних
средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из пот
врде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту пра ва
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
законом и другим прописом.
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства, може се извршити на де
визни рачун Министарства финансија Управе за трезор (детаљни подаци могу се преузети са
странице: http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html)
20. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је уговор додељен у року од осам
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149 ЗЈН.
Понуђач је дужан да након пријема уговора, из претходног става, исти одмах, а најкасније у року од
три дана, потпише, овери, заведе и врати наручиоцу.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац ће
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор, што се неће
сматрати одустајањем од понуде и неће због тога сносити било какве последице.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може сходно чл.112 ст. 2 тач. 5 Закона,
закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.
21. ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Уколико дође до повећања обима предмета јавне набавке након закључења уговора, наручилац
може повећати укупно уговорену вредност максимално до 5% од укупно уговорене вредности пр
вобитно закљученог уговора без спровођења поступка јавне набавке, на основу измене уговора у
складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Рок важења уговора се може продужити у случају наступања више силе, на основу измене уговора
у складу са чл. 115 ЗЈН ( чл. 15 уговора ).
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НАПОМЕНА:
Законски оквир поступка јавних набавки и извршења Уговора o јавним набавкама:
Закон о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15)
Закон о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13испр, 108/13,142/14,68/15-др.закон,103/15, 99/16,113/17,95/18)
Закон о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 19/16)
Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.
лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља)
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“
бр.119/12,68/15,113/17)
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ 86/15,41/19)
Уредба о утврђивању општег речника набавке („Сл. гласник РС", бр. 56/14)
Законом о електронским комуникацијама (''Сл.гласник РС'' бр.44/10,60/13-oдлукa УС,62/14 и 95/
18– др. закон)
Правилник о параметрима квалитета јавно доступних електорнских комуникационих услуга и спро
вођењу контроле обављања делатности електронских комуникација ( ''Сл.гласник РС'' бр.73/11,
3/14)
Правилник о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих
мрежа (''Сл.гласник РС'' бР.101/14) .
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