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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И GPRS  

 
обликована у две партије: 

 

 Партија 1 – Услуге мобилне телефоније 

 Партија 2 – Услуге корпоративног приступа - GPRS 
 

 

 
ЈНМВ 55/18 

 
Рок за објављивање позива за подношење 

понуда и конкурсне документације на Порталу 
јавних набавки 

02.07.2018. год. 

Рок за подношење понуде 10.07.2018. год. до 12:00 часова 

Отварање понуда 
10.07.2018. год. у 12:15 часова  

ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО 
Kанцеларија бр. 202 

Конкурсну документацију је сачинила Комисија у 
саставу: 

Фара Александар, руководилац службе набавке, члан, 
 

Жељко Јелкић, стручно лице, члан и 
 

Драгица Радуловић, правник, члан 
 

 
јул 2018. године 

                             
 

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs


Конкурсна документација за јавну набвку мале вредности 55/18  страна 2 од 42   
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 

 e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

 

 
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, 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 ЈНМВ 55/18 деловодни број 11/133-1 од 29.06.2018. године  и Решења о 
именовању комисије за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 55/18, деловодни број 11/133-2 од 29.06.2018. 
године, припремљена је 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за  набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности  

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И GPRS  

Набавка је обликована у две партије 
 

 Партија 1 – Услуге мобилне телефоније 

 Партија 2 – Услуге корпоративног приступа - GPRS 
 

ЈНМВ 90/18 
Конкурсна документација садржи: 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II 
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, 
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

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

IV Критеријуми за доделу уговора 

V Обрасци који чине саставни део понуде 

VI Модел уговора 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. 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. 
 
2. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈНМВ 55/18 су услуге (сукцесивна набавка): Услуге мобилне телефоније и gprs 

(ознака из општег речника набавки: 64212000 - Услуге мобилне телефоније и 64212500- опште пакетне 

радио услуге)  

3. Партије 

 Партија 1 – Услуге мобилне телефоније 

 Партија 2 – Услуге корпоративног приступа - GPRS 
  

4. Процењена вредност јавне набавке 

ЈНМВ 55/18 Услуге мобилне телефоније и gprs је процењена на 2.475.000,00 динара без ПДВ-а на 
годишњем нивоу, док ће уговор бити закључен на период од две године, по партијама: 

 Партија 1 – 2.000.000,00  динара 

 Партија 2 –   475.000,00 динара 
 

5. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Александар Фара – руководилац службе набавке.  

Е - mail адреса sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs ;  број факса: 013/ 351-270. 
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ПАРТИЈА 1 
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 
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II  ТЕХНИЧКИ ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 
 

 

 Општи услови за услугу мобилне телефоније  

 

 

  

р.б. Опис 

1 
Број корисника SIM картица је 322 и може се увећавати или умањивати под истим условима као и 
за све картице. 

2 Бројеви  SIM картица корисника морају остати исти, са истом скраћеном нумерацијом. 

3 

Максимална месечна потрошња ( сав саобраћај у земљи И иностранству ) укључује следеће услуге:   
 
 - разговори ка бројевима у мрежи изабраног оператера                                                                 
 - разговори ка бројевима у мрежи других домаћих оператера                                        
 - разговори ка бројевима у домаћој фиксној телефонији                                    
 - SMS поруке у домаћем саобраћају                                               
 - пренос података (GPRS) у домаћем саобраћају 
 - интернационални разговори 
 - интернационалне поруке 
 - комплетан роминг 

4 

 Омогућавање додатних услуга које се наплаћују према важећем ценовнику на захтев Наручиоца:      
                                                                                                                                            
 - могућност активирања додатних интернет пакета за пренос података ( по броју корисника )                                                                    
 - VAS ( Value Added Service ) сервис и накнаде за рачун других лица  
 - могућност активирања тарифних пакета 

5 

Омогућавање умрежавања бројева свих корисника ( Наручиоца ), односно умрежавање са 
свим бројевима мобилне телефоније у Јавним и Јавно комуналним предузећима града 
Панчева и Градском управом града Панчева за 0 дин/мин, који користе услуге изабраног 
оператера. 

6 

Неопходни услови и услуге:       
                                                                       
1. бесплатни разговори у пословној мрежи ( групи ) Наручиоца                             
2. бесплатна успостава везе                                                                            
3. заузеће позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају                    
4.обрачунски интервал за позиве је 1 ( 1/1 ) секунд                                        
5. активирање и деактивирање роминга на захтев Наручиоца без уплате Аванса                         
6. цене роминг услуга према важећем ценовнику оператера за пословне кориснике                                                                                                       
7. цена SMS i MMS поруке ка међународним дестинацијама према важећем ценовнику оператера 
за       пословне кориснике                                                     
8. бесплатан детаљни корпоративни листинг свих позива за сваку линију                    
9. бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера 
10. могућност слања групних SMS порука путем интернет портала оператера                                   
11. могућност ограничавања услуга према захтеву наручиоца и дефинисање профила:   
    - забрана услуге позива ван пословне мреже ( групе ), 
    - забрана услуге преноса података,  
    - забрана услуге роминга,  
    - забрана услуге VAS, SMS-a, MMS-a   
    - забрана свог одлазног саобраћаја и преноса података након утрошеног         
      месечног лимита (дин) изузев позива у пословној мрежи корисника                                                                                                    

7 
Трошкови замене SIM картица у случају промене оператера на трошак новог даваоца услуга - 
оператера. 

8 Износ максималне месечне потрошње за мобилну телефонију  ( сав саобраћај у земљи и 
иностранству ) не може бити већи од 100.000,00 динара без ПДВ-а 

9 У случају истог броја пондера биће изабран понуђач са већим бројем пондера за буџет за набавку 
мобилних апарата. 
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10 

Услови за оцењивање понуда за услугу мобилне телефоније:      
                                                                                    
1. Претплата по SIM картици месечно не може бити већа од 2 дин                                            
2. Цена минута разговора у мрежи оператера не може бити већа од 2 дин                                                                         
3. Цена минута разговора у Националној мрежи не може бити већа од 3 дин                          
4. Цена SMS порука у Националној мрежи не може бити већа од 2 дин                                     
5. Цена ММS порука у Националној мрежи не може бити већа од 8 дин                                
6. Интернет пакет који не може бити мањи од 1 GB по SIM картици са максималном брзином у 
мрежи оператера и која не може бити спорија од 4G ( LTE ) и  цена пакета не може бити већа од 
200,00 динара без ПДВ-а. Максималан број пакета може бити 30.    
7.   Интернет пакет који не може бити мањи од 3 GB по SIM картици са максималном брзином у 
мрежи оператера и која не може бити спорија од 4G ( LTE ) и  цена пакета не може бити већа од 
500,00 динара без ПДВ-а. Максималан број пакета може бити 15. 
8.    Интернет пакет који не може бити мањи од 5 GB по SIM картици са максималном брзином у 
мрежи оператера и која не може бити спорија од 4G ( LTE ) и  цена пакета не може бити већа од 
800,00 динара без ПДВ-а. Максималан број пакета може бити 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
9. Брзина GPRS саобраћаја након утрошеног брзог интернета се спушта на спорију брзину 
оператера без     накнаде.                                       
10. Буџет за набавку мобилних апарата не може бити мањи од 3.000.000,00 дин  без ПДВ-а                   

11 
Цене услуга и количина услуга не може бити исказана са 0 динара или са бесконачним износом.  
Цене И  количине услуга могу бити исказане са 1 ( једном ) децималом. 

 
 

 
 

 

 
 

Елементи критеријума за услугу мобилне телефоније 
 

 

р.б. Опис Број пондера 

1 
Износ максималне месечне потрошње за мобилну 
телефонију ( сав саобраћај у земљи и иностранству ) 

25 

2 Цена минута разговора у мрежи оператера 15 

3 Цена минута разговора национална мрежа 20 

4 Цена SMS порука у националној мрежи  5 

5 Цена ММS порука у нацоналној мрежи  4 

6 
Цена интернет пакета од минимум 1 GB по картици по пуној 
брзини (10.6) 

2 

7 
Цена интернет пакета од минимум 3 GB по картици по пуној 
брзини (10.7) 

2 

8 
Цена интернет пакета од минимум 5 GB по картици по пуној 
брзини (10.8) 

2 

7 Буџет за набавку мобилних апарата 25 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 
документације), којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом 
 
 

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) ЗЈН); 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 
1. тач. 4) ЗЈН); 

4. 

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. 
ЗЈН). 

5. 

Да има важећу Да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. 
тач. 5) Закона) - дозволу за обављање 
делатности мобилног оператора издату од 
Регулаторне агенције за електронске 
комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) 

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова 
понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 
документације), којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава додатне услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 

 

 
 
 

да је  имао укупне приходе  за три  године 
(2015, 2016 и 2017.) у висини од најмање 
10.000.000,00 динара 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

да је у предходне 3 године - 2015, 2016 и 
2017. - имао укупне приходе од услуга која 
су предмет ове јавне набавке  у висини  у 
висини од најмање 10.000.000,00  динара 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном 
приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1 и 2, у 
складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом 

 
 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је 
дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне 
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том 
случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
 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. 
 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи 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 пет дана, не достави тражене доказе, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о 
испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из 
одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев 
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
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заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ 
за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова  - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
4) Чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, услов под редним бројем 5. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова  - Доказ: Лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге 
јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са ГСМ/ГСМ 1800 и УМТС/ИМТ2000 
стандардом издату од Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 
услуге (РАТЕЛ) 

 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

додатних услова – Доказ: Биланс сања и биланс успеха за 2015, 2016 и 2017. годину 
2) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2 наведен у табеларном приказу додатних 

услова – Доказ: Листа референци и потврде за извршене услуге које су предмет јавне 
набавке у предходне 3 године - 2015, 2016 и 2017. 
 

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 
органа 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 
 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,економски најповољнија 
понуда“.  
 
 
 

Елементи критеријума за Партију 1: 
 
1. Цена (1+2+3+4+5+6+7+8)       75 пондера 
2. Буџет за набавку мобилних апарата     25 пондера 
 
Елементи критеријума за услугу мобилне телефоније су: 
 

1 
Износ максималне месечне потрошње за мобилну телефонију ( сав саобраћај у 
земљи и иностранству ) 

25 

2 Цена минута разговора у мрежи оператера 15 

3 Цена минута разговора национална мрежа 20 

4 Цена SMS порука у националној мрежи  5 

5 Цена ММS порука у нацоналној мрежи  4 

6 Интернет пакет од минимум 1 GB по картици по пуној брзини (10.6) 2 

7 Интернет пакет од минимум 3 GB по картици по пуној брзини (10.7) 2 

8 Интернет пакет од минимум 5 GB по картици по пуној брзини (10.8) 2 

9 Буџет за набавку мобилних апарата 25 

 
 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ( ПОЗИЦИЈЕ 1,2,3,4,5,6,7 и 8) 
 
Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена. Максималан број бодова који се може добити по овом 
критеријуму дат је у табелама  (Cmax bod) по свакој позицији а укупно износи 75 пондера. 
  
Број бодова за сваког Понуђача, по свакој позицији, израчунава се у следећој формули: 

 
ponudjaca

bod
C

C
C min

max 
  

C min – најнижа цена 
C ponudjaca – понуђена цена конкретног понуђача 
 
БУЏЕТ ЗА НАБАВКУ МОБИЛНИХ АПАРАТА (ПОЗИЦИЈА 7) 
 
 Критеријум „буџет за набавку мобилних апарата“ се односи на набавку мобилних апарата у 
вредности понуђеног износа  опредељеног буџета из понуде изабраног понуђача (вредност телф. апарата 
ће се обрачунавати на основу набавних цена из важећег ценовника изабраног понуђача). Понуђени буџет за 
набабавку мобилних  апарата не може бити мањи од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а  Максимални број 
бодова који се може добити по овом критеријуму износи 25  (В max bod). 
 Број бодова за сваког Понуђача израчунава се по следећој формули: 

max

max
B

B
B

ponudjaca

bod   

 
B max – najveći budzet za nabavku mobilnih aparata 
B ponudjaca – budzet za nabavku mobilnih aparata konkretnog ponuđača. 
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2. 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 две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача са 
већим бројем пондера за Износ максималне месечне потрошње за мобилну телефонију 
Уколико и даље две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио најнижу укупну цену (збир пондера који се односе на цену – позиције у табелама 
1,2,3,4,5,6,7,8). Уколико и даље две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 
изабрана понуда која има већи број пондера за позицију бр. 9 из табеле – буџет за набавку мобилних 
апарата. 
 
 
 
 
 

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. 

ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. 

ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6), 
7) Модел уговора (Образац 7) 
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 (ОБРАЗАЦ 1) 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку услуга ЈНМВ 55/18 – Услуге мобилне 
телефоније и gprs, Партија 1 – Услуге мобилне телефоније 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
Адреса понуђача:  
Матични број понуђача:  
Порески идентификац. 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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ЈНМВ 55/18  Партија 1 Услуге мобилне телефоније 

Износ максималне месечне потрошње за мобилну телефонију  
( сав саобраћај у земљи и иностранству )                                             (дин/месец без ПДВ-а) 

 

Цена минута разговора у мрежи оператера                                          (дин/минут без ПДВ-а)  
Цена минута разговора национална мрежа                                                     (дин. без ПДВ-а)  
Цена SMS порука у националној мрежи                                                           (дин. без ПДВ-а)  
Цена ММS порука у нацоналној мрежи                                                             (дин. без ПДВ-а)  
Интернет пакет од минимум 1 GB по картици по пуној брзини (10.6)  (дин/месец без ПДВ-а)  
Интернет пакет од минимум 3 GB по картици по пуној брзини (10.7)  (дин/месец без ПДВ-а)  
Интернет пакет од минимум 5 GB по картици по пуној брзини (10.8)  (дин/месец без ПДВ-а)  
Буџет за набавку мобилних апарата                                                                 (дин. без ПДВ-а)  
Рок и начин плаћања  до последњег дана у текућем месецу за претходни месец, а по пријему 

рачуна који испоставља понуђач за пружене услуге мобилне 
телефоније. Уколико давалац услуга не достави рачуне у предвиђеном 
року обавеза Корисника услуге у вези плаћања се пребацује на наредни 
месец.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Рок важења понуде 30 дана 

Динамика извршења услуга сваког дана (од 0-24 ч) у периоду од 24 месеца. 
 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 

    

 
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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 

3) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, 
односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 
 

Датум 

 

М.П. 

  
 

Понуђач 
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4)  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

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

извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке 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. 

 
5) 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. 
 
 
 
 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

ПАРТИЈА 1: СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 
 

Р.б. ОПИС 
Јединица 

мере 
 

Цена без ПДВ-а 

1 2 3 4 

1 
Износ максималне месечне потрошње за мобилну 
телефонију ( сав саобраћај у земљи и иностранству ) 

din/mesec   

2 Цена минута разговора у мрежи оператера din/min   

3 Цена минута разговора национална мрежа din/min   

4 Цена SMS порука у националној мрежи  din   

5 Цена ММS порука у нацоналној мрежи  din   

6 
Интернет пакет од минимум 1 GB по картици по пуној 
брзини (10.6) 

din/mesec 
  

7 
Интернет пакет од минимум 3 GB по картици по пуној 
брзини (10.7) 

din/mesec 
 

8 
Интернет пакет од минимум 5 GB по картици по пуној 
брзини (10.8) 

din/mesec 
 

9 Буџет за набавку мобилних апарата din   

 
 

 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 4. уписати износ јединачних цена у динарима без ПДВ-а, за сваки елемент критеријума 
јавне набавке. 

 
 

 
 
 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ________________________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈНМВ 55/18 
– Услуге мобилне телефоније и gprs, Партија 1 – Услуге мобилне телефоније, 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. 

 Понуђач 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

 
У складу са чланом 26. ЗЈН, __________________________________________________________________,  
                                                                                              (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
ЈНМВ 55/18 – Услуге мобилне телефоније и gprs, Партија 1 – Услуге мобилне телефоније, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 

    

 
 
 

 
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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
 
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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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 
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 услуга ЈНМВ 55/18 – Услуге мобилне телефоније и gprs, Партија 1 – Услуге 
мобилне телефоније, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
Обавезни услови из чалана 75. ЗЈН 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 
4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН); 

5) Да има важећу Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке - дозволу за обављање делатности мобилног оператора издату од 
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) 

 
Додатни услови из чалана 76. ЗЈН 
 

1)  Да је  имао укупне приходе  за три  године (2015, 2016 и 2017.) у висини од најмање                   
10.000.000,00 динара; 

2)     Да је у предходне три године ( 2015, 2016 и 2017.) имао укупне приходе од продаје услуга које    
        су  предмет ове јавне набавке  у висини  од најмање 10.000.000,00  динара. 

            
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача 
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове 
испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

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 ЈНМВ 55/18 – Услуге мобилне телефоније и gprs, Партија 1 – Услуге мобилне 
телефоније , испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 
за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

3) 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) (чл. 
75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ОБРАЗАЦ 7) 
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Број: 6/  
Панчево,           .2018. година     

 
 
 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  

 
Закључен између: 
Наручиоца  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ 26000 ПАНЧЕВО,  улица Цара Душана број  7, ПИБ: 101050607,  матични 
број: 08488754; број рачуна: 160-10373-94; назив банке: Banca Intesa, телефон: 013/315-400; телефакс: 
013/351-270 кога  заступа в.д. директора  Зденка Јокић  (у даљем тексту: Корисник услуга) 
и 
_________________________ адреса________________________, ПИБ:________________матични број: 
_________________ број рачуна:__________________________________назив  банке:__________________, 
телефон:___________________телефакс:__________________ E-mail:________________________________ 
кога заступа______________________________________________(у даљем тексту: Даваоц  услуга), 
 
Основ уговора: ЈНМВ 55/18 – Услуге мобилне телефоније и gprs, Партија 1 – Услуге мобилне 
телефоније 
Понуда изабраног понуђача бр. ____________ од______________________ 
 

Број и датум одлуке о додели уговора:____________од_________________ 
 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора је набавка услуга мобилне телефоније (у даљем тексту: услуге), у складу са 
потребама Корисника услуга, у свему према усвојеној Понуди Даваоца услуга која је саставни део Уговора.  
 

 
УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ 

Члан 2. 
Уговорена вредност услуга мобилне телефоније износи до 2.000.000,00 динара годишње,  док се уговор 
потписује на период од две године 
У наведену укупну уговорену вредност није урачунат износ пореза на додату вредност.  
Корисник услуга се обавезује да ће услуге из члана 1. овог Уговора, плаћати Даваоцу услуга по  
међусобно уговореним јединичним ценама из прихваћене понуде Даваоца услуга, која је саставни део овог 
Уговора, с тим да минимална месечна потрошња Корисника услуга износи __________________ динара без 
ПДВ-а месечно (месечни рачун/фактура).  
Цене услуга из усвојене понуде Даваоца услуга и става 2. овог члана су фиксне и не могу се мењати током 
трајања уговора.  
  

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
Давалац услуга се обавезује да достави за сваку СИМ картицу рачун Кориснику услуга до 15-ог у текућем 
месецу за претходни месец, као основ за плаћање и да у истом наведе јединичне цене услуга и врсту 
извршених услуга.  
Корисник услуга је дужан да по пријему оригиналног рачуна изврши плаћање рачуна до последњег дана у 
текућем месецу за претходни месец. Уколико Давалац услуга не достави рачуне у предвиђеном року 
обавеза Корисника услуге у вези плаћања се пребацује на наредни месец.  
Корисник услуга ће извршити плаћање на банкарски рачун Даваоца услуга, по писаним инструкцијама 
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.  
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Сматраће се да је Корисник услуга измирио обавезу када Даваоцу услуга уплати на рачун укупан износ 
цене за пружене услуге.  
  

ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 
 

Члан 4. 
Предметне услуге ће се вршити сваког дана (од 00:00 х до 24:00 ч) у периоду од 24 месеца.  
  

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 5. 
Давалац услуга се обавезује да најкасније у року до 10 календарских дана по потписивању овог Уговора, 
достави Кориснику услуга бланко сопствену меницу којом ће гарантовати испуњење свих својих уговорних 
обавеза, односно уредно извршење уговореног посла, при чему ће се меница држати код Корисника услуга 
30 календарских дана дуже од дана испуњења свих уговорних обавеза Даваоца услуга, након чега ће бити 
враћена Даваоцу услуга.  
Меница мора да буде регистрована код матичне банке Даваоца услуга.  
Истовремено са предајом менице из става 1. овог члана, Давалац услуга се обавезује да Кориснику услуга 
преда и копију картона са депонованим потписима овлашћених лица Даваоца услуга, захтев за 
регистрацију менице, као и менично овлашћење на износ од 200.000,00 динара, да Корисник услуга може 
попунити меницу у складу са овим Уговором како би је активирао у случају неиспуњења уговорних обавеза 
Даваоца услуга.  
 

 
Члан 6. 

Давалац услуга не може отпочети са пружањем услуга које су предмет овог Уговора све док Кориснику 
услуга не достави средство финансијског обезбеђења за уредно извршење уговореног посла, на начин како 
је то предвиђено чланом 6. став 1. и 2. овог Уговора.  
У случају да Давалац услуга не достави Кориснику услуга средства финансијског обезбеђења Уговор се 
сматра раскинутим.  
 

 
ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА УСЛУГА 

 
Члан 7. 

Давалац услуга се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изврши у свему под условима из конкурсне 
документације и прихваћене понуде.  
Уколико су услуге које је Давалац услуга пружио Кориснику услуга неадекватне, односно не одговарају 
условима из конкурсне документације и прихваћене понуде, у складу са овим Уговором, Давалац услуга је у 
обавези да отклони неправилности у извршеној услузи. У противном Корисник услуга задржава право да 
раскине уговор.  
  

Члан 8. 
Уколико Корисник услуга није задовољан начином на који су отклоњене неправилности у извршеним 
услугама, Корисник услуга поред осталих права које има у складу са Законом може да се у року од 15 дана 
рачунајући исти од неотклоњене неадеквтно изршене услуге, обрати Републичкој агенцији за електронске 
комуникације у смислу Закона о заштити потрошача.  
  

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 
 

Члан 9. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна. 
Уговор се закључује на период од 24 месеца.  
Протеком времена на који је Уговор закључен или утрошком средстава Корисника услуга у износу укупне 
уговорене вредности са урачунатим порезом на додату вредност, у зависности од тога шта пре наступи, овај 
Уговор престаје да важи о чему ће Корисник услуга писаним путем обавестити Даваоца услуга.  
  
 
 
 
 
 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да ће се све измене и допуне овог Уговора вршити у писаној форми уз 
претходну сагласност уговорних страна, о чему ће се сачинити Анекс уговора.  
  

Члан 11. 
Све спорове настале из овог Уговора, уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико то не 
буде могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Панчеву.  
  

Члан 12. 
У случају евентуалних несалагања уговорних страна у погледу примене одредби овог Уговора, 
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивноправних прописа из ове 
области.  
 

Члан 13. 
Корисник услуга и Давалац услуга ће, након потписивања Уговора, именовати лица која ће бити овлашћена 
за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог Уговора.  
  

 
 

Члан 14. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) 
примерка.  
  
  
  
ПОНУЂАЧ ЈЕ САГЛАСАН СА САДРЖИНОМ МОДЕЛА УГОВОРА:  
  
  

М.П.  
  

_______________________________  
Потпис овлашћеног лица Даваоца услуга 
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ПАРТИЈА 2 
УСЛУГЕ КОРПОРАТИВНОГ ПРИСТУПА GPRS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II  ТЕХНИЧКИ ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 
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Општи услови за услугу Корпоративни приступ- GPRS 
 

   

р.б. 
Опис 

 

1 

"Корпоративни приступ" је услуга која подразумева формирање затворене VPN мреже помоћу SIM 
( data ) картица, и GPRS "модема", са циљем остваривања GPRS комуникације између електронске 
опреме у топлотним подстаницама и надзорног система. Систем за даљински надзор је опремљен 
са опремом произвођача DECODE из Београда (тип уређаја GPRS ROUTER 110, и тип GPRS 
TERMINAL ) а услугу VPN мреже тренутно остварује МТС Телеком Србија. Од оператера се очекује 
пружање услуге формирања VPN мреже без замене постојеће комуникационе опреме. Услуга мора 
бити компатибилна са постојећом опремом. Велики број локација где се налази комуникациона 
опрема је у подрумима стамбених зграда дубине до 5м а налази се на територији града Панчево 
(насеља Стрелиште, Тесла, Центар, Содара, Котеж 1 и Котеж 2, Миса, ). Уколико се установи да 
изабрани понуђач није у могућности да сигналом покрије више од 1% локација са постојећом 
комуникационом опремом сматраће се да није у могућности да врши тражену услугу. 

2 

Сви понуђачи су обавезни да доставе по три сим картице са циљем тестирања присутности мреже и 
јачине сигнала у топлотним подстаницама по избору стручне службе наручиоца. Тестирање ће се 
обављати са опремом какву ЈКП „ Грејање “ користи у својим топлотним подстаницама. Картице се 
предају приликом предаје тендерске документације. Тестирање ће се обавити у сарадњи са 
техничком подршком понуђача у фази стручне оцене понуда. Понуде понуђача за које се утврди да 
нису у могућности да врше тражену услугу се неће оцењивати. 
 

3 
Број корпоративних SIM картица корисника је 380  и може се увећавати или умањивати под истим 
условима као и за све картице 

4 
Изабрани оператер је у обавези да додели "приватни" APN који омогућава да само корисници из 
мреже Наручиоца могу да приступе мрежном серверу. 

5 SIM картице морају имати фиксне IP адресе 

6 
Трошкови које има оператер за SIM картице и све неопходне радове за остваривање услова за 
извршење услуге су трошак новог даваоца услуга - оператера. 

7 
У случају промене оператера, сви трошкови репрограмирања И замене опреме иду на терет 
изабраног оператера. 

8 Обезбеђена техничка подршка 0-24h / 7 дана у недељи 

9 

Услови за оцењивање понуда за услугу " корпоративни приступ ":       
                                                                                   
1. Претплата по SIM картици месечно не може бити већа од 100 дин                                         
2. Цена фиксног дела ( одржавање APN адреса ) не може бити већа од 100 дин                                                                      
3. Количина бесплатног GPRS саобраћаја у GB не може бити мања од 4 GB                                                                                                        
4. Цена GPRS саобраћаја након бесплатних утрошених MB не може бити већа од 0,05 дин                                            

10 

Цене услуга и количина услуга не може бити исказана са 0 динара или са бесконачним износом код 
MB или GB.  
Цене И  количине услуга могу бити исказане са 1 ( једном ) децималом, осим код 9.4. Цене GPRS 
саобраћаја која може бити исказана са 2 ( две ) децимале. 

 
 

Елементи критеријума за услугу Корпоративни приступ- GPRS 

р.б. Опис Број пондера 

1 Претплата по SIM картици месечно 20 

2 Цена фиксног дела ( одржавање APN адреса )  25 

3 Количина бесплатног саобраћаја GPRS у МB по SIM картици  40 

4 Цена GPRS саобраћаја након утрошених бесплатних МB  15 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 
документације), којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом 
 
 

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) ЗЈН); 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 
1. тач. 4) ЗЈН); 

4. 

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. 
ЗЈН). 

5. 

Да има важећу Да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. 
тач. 5) Закона) - дозволу за обављање 
делатности мобилног оператора издату од 
Регулаторне агенције за електронске 
комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) 

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова 
понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 
документације), којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава додатне услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 

 

 
 
 

да је  имао укупне приходе  за три  године 
(2015, 2016 и 2017.) у висини од најмање 
2.000.000,00 динара 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

да је у предходне 3 године - 2015, 2016 и 
2017. - имао укупне приходе од услуга која 
су предмет ове јавне набавке  у висини  у 
висини од најмање 2.000.000,00  динара 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном 
приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1 и 2, у 
складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом 

 
 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је 
дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне 
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том 
случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
 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. 
 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи 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 пет дана, не достави тражене доказе, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о 
испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
5) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из 
одговарајућег регистра. 

6) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев 
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
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заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ 
за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

7) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова  - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
8) Чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, услов под редним бројем 5. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова  - Доказ: Лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге 
јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са ГСМ/ГСМ 1800 и УМТС/ИМТ2000 
стандардом издату од Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 
услуге (РАТЕЛ) 

 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
3) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

додатних услова – Доказ: Биланс сања и биланс успеха за 2015, 2016 и 2017. годину 
4) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2 наведен у табеларном приказу додатних 

услова – Доказ: Листа референци и потврде за извршене услуге које су предмет јавне 
набавке у предходне 3 године - 2015, 2016 и 2017. 
 

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 
органа 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 
 
 

2. Критеријум за доделу уговора:  
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,економски најповољнија 
понуда“.  
 

Елементи критеријума за Партију 1: 
 
3. Цена (1+2+4)        60 пондера 
4. Количина бесплатног саобраћаја GPRS  у МB по SIM картици     40 пондера 
 
Елементи критеријума за услугу корпоративни приступ GPRS: 
 

1 Претплата по SIM картици месечно 20 

2 Цена фиксног дела ( одржавање APN адреса )  25 

3 Количина бесплатног саобраћаја GPRS у МB по SIM картици  40 

4 Цена GPRS саобраћаја након утрошених бесплатних МB  15 

 
 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА ( ПОЗИЦИЈЕ 1,2,4,) 
 
Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена. Максималан број бодова који се може добити по овом 
критеријуму дат је у табелама  (Cmax bod) по свакој позицији а укупно износи 60 пондера. 
  
Број бодова за сваког Понуђача, по свакој позицији, израчунава се у следећој формули: 

 
ponudjaca

bod
C

C
C min

max 
  

C min – најнижа цена 
C ponudjaca – понуђена цена конкретног понуђача 
 
 
КОЛИЧИНА БЕСПЛАТНОГ САОБРАЋАЈА  GPRS у МB по SIM картици (ПОЗИЦИЈА 3 ) 
  
Код овог критеријума оцењиваће се количина бесплатног саобраћаја, изражена у МB по SIM картици. Мax 
број бодова који се може добити по овом критеријуму дат је у табелама (R max bod) по свакој позицији а 
укупно износи 40 пондера. 
  
 
Број бодова за сваког Понуђача, по свакој позицији израчунава се по следећој формули: 
 

max

max
KBS

KBS
KBS

ponudjaca

bod   

 
KBS max – max. količina besplatnog saobraćaja u MB 
KBS ponudjaca – понуђенa količina besplatnog saobraćaja u MB  konkretnog ponuđača. 
 

2. 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 две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача са 
већим бројем пондера за цену минута разговора у националној мрежи. 
Уколико и даље две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио најнижу укупну цену (збир пондера који се односе на цену – позиције у табелама 
1,2,4).  
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V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

8) Образац понуде (Образац 1); 
9) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  
10) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
11) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
12) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. 

ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 
13) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. 

ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6), 
14) Модел уговора (Образац 7) 
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 (ОБРАЗАЦ 1) 

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку услуга ЈНМВ 55/18 – Услуге мобилне 
телефоније и gprs, Партија 2 – Услуге корпоративног приступ - GPRS 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
Адреса понуђача:  
Матични број понуђача:  
Порески идентификац. 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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партија 2 – Услуге корпоративног приступ – GPRS 
 

Претплата по SIM картици месечно                            (дин/месец без ПДВ-а)  
Цена фиксног дела ( одржавање APN адреса )          (дин/минут без ПДВ-а)  
Цена GPRS саобраћаја након утрошених бесплатних МB  (дин. без ПДВ-а)  
Рок и начин плаћања  до последњег дана у текућем месецу за претходни месец, а по пријему 

рачуна који испоставља понуђач за пружене услуге мобилне 
телефоније. Уколико давалац услуга не достави рачуне у предвиђеном 
року обавеза Корисника услуге у вези плаћања се пребацује на наредни 
месец.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Рок важења понуде 30 дана 

Динамика извршења услуга сваког дана (од 0-24 ч) у периоду од 24 месеца. 

 

 
Датум 

 

М.П. 

 Понуђач 

    

 
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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 

 
3) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, 
односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 

 
 

Датум 

 

М.П. 

  
 

Понуђач 
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4)  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

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

извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке 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. 

 
5) 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. 
 
 
 
 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

ПАРТИЈА 2: СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ КОРПОРАТИВНОГ ПРИСТУПА GPRS 
 

Р.б. ОПИС 
Јединица 

мере 
 

Цена без ПДВ-а 

1 2 3 4 

1 Претплата по SIM картици месечно дин/месец   
2 Цена фиксног дела ( одржавање APN адреса )  дин/месец   

3 
Количина бесплатног саобраћаја GPRS у МB по SIM 
картици  

GB   

4 
Цена GPRS саобраћаја након утрошених бесплатних 
МB  

дин   

 
 

 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 4. уписати износ у динарима без ПДВ-а, за сваки елемент критеријума јавне набавке  
(ставке 1,2 и 4); за позицију 4 уписати количину интернет саобраћаја изражену у GB 

 
 
 

 
 
 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ________________________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈНМВ 55/18 
– Услуге мобилне телефоније и gprs, Партија 2 – Услуге корпоративног приступ – GPRS, 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. 

 Понуђач 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

 
У складу са чланом 26. ЗЈН, __________________________________________________________________,  
                                                                                              (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
ЈНМВ 55/18 – Услуге мобилне телефоније и gprs, Партија 2 – Услуге корпоративног приступ – GPRS, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 

    

 
 
 

 
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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
 
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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(ОБРАЗАЦ 5) 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 
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 услуга ЈНМВ 55/18 – Услуге мобилне телефоније и gprs,  Партија 2 – Услуге 
корпоративног приступа – GPRS, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
Обавезни услови из чалана 75. ЗЈН 
 

6) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

7) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

8) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 
4) ЗЈН); 

9) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН); 

10) Да има важећу Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке - дозволу за обављање делатности мобилног оператора издату од 
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) 

 
Додатни услови из чалана 76. ЗЈН 
 

3)  Да је  имао укупне приходе  за три  године (2015, 2016 и 2017.) у висини од најмање                   
2.000.000,00 динара; 

2)     Да је у предходне три године ( 2015, 2016 и 2017.) имао укупне приходе од продаје услуга које    
        су  предмет ове јавне набавке  у висини  од најмање 2.000.000,00  динара. 

            
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача 
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове 
испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

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 ЈНМВ 55/18 – Услуге мобилне телефоније и gprs, Партија 2 – Услуге 
корпоративног приступа – GPRS, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

5) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

6) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

7) 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) (чл. 
75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

8) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs


Конкурсна документација за јавну набвку мале вредности 55/18  страна 35 од 42   
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 

 e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

 

 
 
 

 (ОБРАЗАЦ 7) 

 

                                                                             
 
Број: 6/  
Панчево,           .2018. година     

 
 
 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ КОРПОРАТИВНОГ ПРИСТУПА GPRS 

 
Закључен између: 
Наручиоца  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ 26000 ПАНЧЕВО,  улица Цара Душана број  7, ПИБ: 101050607,  матични 
број: 08488754; број рачуна: 160-10373-94; назив банке: Banca Intesa, телефон: 013/315-400; телефакс: 
013/351-270 кога  заступа в.д. директора  Зденка Јокић  (у даљем тексту: Корисник услуга) 
и 
_________________________ адреса________________________, ПИБ:________________матични број: 
_________________ број рачуна:__________________________________назив  банке:__________________, 
телефон:___________________телефакс:__________________ E-mail:________________________________ 
кога заступа______________________________________________(у даљем тексту: Даваоц  услуга), 
 
Основ уговора: ЈНМВ 55/18 – Услуге мобилне телефоније и gprs, Партија 2 – Услуге корпоративног 
приступа GPRS 
Понуда изабраног понуђача бр. ____________ од______________________ 
 

Број и датум одлуке о додели уговора:____________од_________________ 
 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора је набавка услуге корпоративног приступа GPRS (у даљем тексту: услуге), у складу 
са потребама Корисника услуга, у свему према усвојеној Понуди Даваоца услуга која је саставни део 
Уговора.  
 

 
УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ 

Члан 2. 
Уговорена вредност – Услуге корпоративног приступа GPRS износи до 475.000,00 динара на годишњем 
нувоу,  док се уговор потписује на период од две године. 
У наведену укупну уговорену вредност није урачунат износ пореза на додату вредност.  
Корисник услуга се обавезује да ће услуге из члана 1. овог Уговора, плаћати Даваоцу услуга по  
међусобно уговореним јединичним ценама из прихваћене понуде Даваоца услуга, која је саставни део овог 
Уговора, с тим да минимална месечна потрошња Корисника услуга износи __________________ динара без 
ПДВ-а месечно (месечни рачун/фактура).  
Цене услуга из усвојене понуде Даваоца услуга и става 2. овог члана су фиксне и не могу се мењати током 
трајања уговора.  
  

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
Члан 3. 

Давалац услуга се обавезује да достави за сваку СИМ картицу рачун Кориснику услуга до 15-ог у текућем 
месецу за претходни месец, као основ за плаћање и да у истом наведе јединичне цене услуга и врсту 
извршених услуга.  
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Корисник услуга је дужан да по пријему оригиналног рачуна изврши плаћање рачуна до последњег дана у 
текућем месецу за претходни месец. Уколико Давалац услуга не достави рачуне у предвиђеном року 
обавеза Корисника услуге у вези плаћања се пребацује на наредни месец.  
Корисник услуга ће извршити плаћање на банкарски рачун Даваоца услуга, по писаним инструкцијама 
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.  
Сматраће се да је Корисник услуга измирио обавезу када Даваоцу услуга уплати на рачун укупан износ 
цене за пружене услуге.  
  

ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 
Члан 4. 

Предметне услуге ће се вршити сваког дана (од 00:00 х до 24:00 ч) у периоду од 24 месеца.  
  

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Члан 5. 

Давалац услуга се обавезује да најкасније у року до 10 календарских дана по потписивању овог Уговора, 
достави Кориснику услуга бланко сопствену меницу којом ће гарантовати испуњење свих својих уговорних 
обавеза, односно уредно извршење уговореног посла, при чему ће се меница држати код Корисника услуга 
30 календарских дана дуже од дана испуњења свих уговорних обавеза Даваоца услуга, након чега ће бити 
враћена Даваоцу услуга.  
Меница мора да буде регистрована код матичне банке Даваоца услуга.  
Истовремено са предајом менице из става 1. овог члана, Давалац услуга се обавезује да Кориснику услуга 
преда и копију картона са депонованим потписима овлашћених лица Даваоца услуга, захтев за 
регистрацију менице, као и менично овлашћење на износ од 47.500,00 динара, да Корисник услуга може 
попунити меницу у складу са овим Уговором како би је активирао у случају неиспуњења уговорних обавеза 
Даваоца услуга.  
 

Члан 6. 
Давалац услуга не може отпочети са пружањем услуга које су предмет овог Уговора све док Кориснику 
услуга не достави средство финансијског обезбеђења за уредно извршење уговореног посла, на начин како 
је то предвиђено чланом 6. став 1. и 2. овог Уговора.  
У случају да Давалац услуга не достави Кориснику услуга средства финансијског обезбеђења Уговор се 
сматра раскинутим.  
 

ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА УСЛУГА 
Члан 7. 

Давалац услуга се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изврши у свему под условима из конкурсне 
документације и прихваћене понуде.  
Уколико су услуге које је Давалац услуга пружио Кориснику услуга неадекватне, односно не одговарају 
условима из конкурсне документације и прихваћене понуде, у складу са овим Уговором, Давалац услуга је у 
обавези да отклони неправилности у извршеној услузи. У противном Корисник услуга задржава право да 
раскине уговор.  
  

Члан 8. 
Уколико Корисник услуга није задовољан начином на који су отклоњене неправилности у извршеним 
услугама, Корисник услуга поред осталих права које има у складу са Законом може да се у року од 15 дана 
рачунајући исти од неотклоњене неадеквтно изршене услуге, обрати Републичкој агенцији за електронске 
комуникације у смислу Закона о заштити потрошача.  
 
 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 
Члан 9. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна. 
Уговор се закључује на период од 24 месеца.  
Протеком времена на који је Уговор закључен или утрошком средстава Корисника услуга у износу укупне 
уговорене вредности са урачунатим порезом на додату вредност, у зависности од тога шта пре наступи, овај 
Уговор престаје да важи о чему ће Корисник услуга писаним путем обавестити Даваоца услуга.  
  
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да ће се све измене и допуне овог Уговора вршити у писаној форми уз 
претходну сагласност уговорних страна, о чему ће се сачинити Анекс уговора.  
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Члан 11. 

Све спорове настале из овог Уговора, уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико то не 
буде могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Панчеву.  
  

Члан 12. 
У случају евентуалних несалагања уговорних страна у погледу примене одредби овог Уговора, 
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивноправних прописа из ове 
области.  
 

Члан 13. 
Корисник услуга и Давалац услуга ће, након потписивања Уговора, именовати лица која ће бити овлашћена 
за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог Уговора.  
 

Члан 14. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) 
примерка.  
  
 ПОНУЂАЧ ЈЕ САГЛАСАН СА САДРЖИНОМ МОДЕЛА УГОВОРА:  
   

М.П. 
  

_______________________________  
                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
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 на адресу: ЈКП Грејање Панчево, Цара Душана 7, 26000 Панчево са назнаком: 
 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 
ЈНМВ 55/18 – УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И GPRS – Партија 1 или Партија 2  

(заокружити број партије)  
„НЕ ОТВАРАТИ“ 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.07.2018. године до 12 
часова.  
Отварање понуда ће се обавити дана 10.07.2018. године у  12:15 часова, у Панчеву, Цара Душана 7, у 
канцеларији 202 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији 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.  
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. Неблаговремену 
понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 
поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. 
ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. 
(Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора (Образац 7); 
   
 
3. ПАРТИЈЕ 
Набавка је обликована у две партије и то: 

 Партија 1 – Услуге мобилне телефоније 

 Партија 2 – Услуге корпоративног приступа - GPRS 
 
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 на адресу: ЈКП Грејање Панчево, Цара Душана 7, 
26000 Панчево,  са назнаком: 
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„Измена понуде за јавну набавку услуга - ЈНМВ 55/18 Услуга мобилне телефоније и gprs, Партија 1, 
Партија 2 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга - ЈНМВ 55/18 Услуга мобилне телефоније и gprs, Партија 1, 
Партија 2- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга - ЈНМВ 55/18 Услуга мобилне телефоније и gprs, Партија 1, 
Партија 2 - НЕ ОТВАРАТИ””  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга- ЈНМВ 55/18 Услуга мобилне телефоније и gprs, 
Партија 1, Партија 2 - 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. 
 
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 (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), 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 (Образац 1. у поглављу V 
ове конкурсне документације) 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 III 
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у 
поглављу V ове конкурсне документације). 
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)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове 
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у 
поглављу V ове конкурсне документације). 
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. 
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 ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 
Предметне услуге ће се вршити сваког дана (од 0-24 ч) у периоду од 24 месеца. 
 
9.2. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА. 
Наручилац ће извршити плаћање изабраном понуђачу до последњег дана у текућем месецу за претходни 
месец а по пријему рачуна који испоставља понуђач за пружене услуге мобилне телефоније. Уколико 
Давалац услуга не достави рачуне у предвиђеном року обавеза Корисника услуге у вези плаћања се 
пребацује на наредни месец.  
  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
 
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 на може мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима 
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 
цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачунато у цену је урачуната цена предмета јавне набавке и испоруке до наручиоца 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у 
динарима.  
  
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Изабрани понуђач) ће бити у обавези да, најкасније у року 10 календарских дана по потписивању уговора, 
достави наручиоцу бланко сопствену меницу којом ће гарантовати испуњење свих својих уговорних 
обавеза, односно уредно извршење уговореног посла, при чему ће наручилац  држати меницу 30 
календарских дана дуже од дана испуњења свих уговорних обавеза изабраног понуђача, након чега ће му 
бити враћена. Меница мора да буде регистрована код матичне банке изабраног понуђача. 
Истовремено са предајом менице, изабраљни понуђач се обавезује да наручиоцу преда и копију картона 
депонованих потписа овлашћених лица, оверени захтев за регистрацију менице као и менично овлашћење 
на износ 10% вредности предмета набавке без урачунатог ПДВ-а, да наручилац може попунити меницу у 
складу са уговором како би је активирао у случају неиспуњења уговорних обавеза изабраног понуђача.  
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-
mail sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs или факсом на број 013/351-270 тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор 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, ЈНМВ 55/18 ”. 
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.  
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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. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 
електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти 
начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као 
доказ да је извршено достављање. 
 
14. 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. ЗЈН).  
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.  
 
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ 
УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес 
за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету 
због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: 
sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs , факсом на број 013/351-270 или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН 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 из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из 
чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако 
су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење 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.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 
одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
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Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за 
заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. 
тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак 

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. 
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од 
стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је 
налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ЈКП Грејање Панчево; јавна набавка ЈНМВ 55/18.  
(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, или  
 
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, или  
 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, 
осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у 
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 
корисници јавних средстава), или 

 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који 
имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама 
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