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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „ЧИСТОЋА“ Жабаљ,
Адреса: Светог Николе 7, 21230 Жабаљ.
Интернет страница: www.cistocazabalj.co.rs
Контакт: Радомир Злоколица, директор. Тел 021/2100-429
Радно време: 07:00 – 15:00 (радним днима)
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 44/18 су услуге: ,,Услуге мобилне телефоније“
Ознака из општег речника набавке:
ШИФРА: 64212000 - Услуге мобилне телефоније.
Опис предмета јавне набавке:
Предмет јавне набавке су услуге: ,,Услуге мобилне телефоније“
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
- није у питању резервисана јавна набавка.
5. Контакт
Лице за контакт: Дејан Каначки 021/832246
Е - mail адреса: jkpcistocazabalj@gmail.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 44/18 су услуге: ,,Услуге мобилне телефоније“
Ознака из општег речника набавке:
ШИФРА: 64212000 - Услуге мобилне телефоније.
Опис предмета јавне набавке:
Предмет јавне набавке су услуге: ,,Услуге мобилне телефоније“
2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Техничке спецификације – Услуге мобилне телефоније
- Врста, техничке карактеристике, количина и опис предмета јавне набавке.
ОПШТЕ: Предметна јавна набавка односи се на пружање услуге мобилне телефоније за
потребе Наручиоца.
Услуге мобилне телефоније подразумевају све услуге јавне мобилне телекомуникационе
мреже које пружа мобилни оператер у складу са условима који произилазе из важеће
лиценце за јавну мобилну телекомуникацијску мрежу и услуге јавне мобилне
телекомуникационе мреже у складу са стандардом GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT-2000,
коју је издала Републичка агенција за електронске комуникације (назив надлежног органа
у време издавања лиценце, сада: Регулаторна агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге Републике Србије, у складу са одредбама Закона о електронским
комуникацијама ("Службени гласник РС", бр. 44/2010, 60/2013 – одлука УС и 62/2014), а
према спецификацији услуга из ове конкурсне документације и потребама наручиоца
током реализације појединачног уговора.
Мобилни оператер се обавезује да услуге пружа стручно и квалитетно у складу са
правилима струке, уз стриктно поштовање законских прописа, стандарда и норматива
који важе за ову врсту послова, а према потребама појединачних наручилаца.
Мобилни оператер преузима потпуну одговорност за квалитет пружене услуге на основу
уговора о јавној набавци који закључи са наручиоцем.
У случају утврђених недостатака у квалитету, обиму пружене услуге или у износу којим
је задужен за пружену услугу, појединачни наручилац ће поднети приговор мобилном
оператеру, у складу са чланом 113. Закона о електронским комуникацијама.
Мобилни оператер се обавезује да отклони евентуалне недостатке у роковима
дефинисаним Законом о електронским комуникацијама.
Укупна месечна претплата за 43 бројa формираних кроз 5 врстa пакета
1. ОПИС ПАКЕТА
Укључено у
претплату:
Број минута
у групи
Наручиоца
Број минута
ка свим
мрежама

Пакет 1

Пакет 2

Пакет 3

Пакет 4

Пакет 5

неограничено неограничено неограничено неограничено неограничено

-

Мин 60

Мин 5000

Мин 10000

неограничено

Број СМС
порука

-

Мин 60

Мин 5000

Мин 10000

неограничено

Број МБ за
пренос
података у
максималној
брзини

-

Min 500

Min 4500

Min 14000

Мин 30000
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2. Услуге мобилне телефоније понуђач ће пружати у континуитету у периоду од једне
године од дана закључења уговора односно у случају промене оператера од дана преноса
бројева на новог оператера.
Услови које поставља наручилац:
• потребно је обезбедити услугу мобилне телефоније за најмање 43 претплатничкa
бројa у оквиру групе (за кориснике радно ангажоване код наручиоца), уз могућност
да се, у случају потребе наручиоца, број претплатничких бројева смањи или повећа
за +10%. Цене и опис услуга за новоукључене бројеве морају бити идентичне
условима и ценама из поднете понуде;
• изабрани Понуђач је у обавези да омогући за Наручиоца да задржи постојеће бројеве
из корисничке групе наручиоца;
• у току трајања уговора могућност лимитирања појединачних бројева путем званичног
захтева одговорног лица Наручиоца;
• у случају промене оператера, трошкови преноса бројева падају на терет изабраног
оператера;
• буџет за набавку телефонских апарата за време трајања уговорне обавезе у
минималном износу од 400.000,00 динара са ПДВ-ом, рачунајући по званичним
пуним ценама телефона изабраног Понуђача, које ће наручилац платити по
бенефицираној цени од 1 динар + ПДВ по комаду. Буџет за бенефицирану набавку
мобилних телефона подразумева понуђени износ средстава за набавку апарата
(моб.тел.) по ценама из важећег ценовника изабраног понуђача у тренутку
подношења захтева за набавком од стране одговорног лица Наручиоца, а у току
важења уговора. Од понуђеног буџета ће се у току трајања уговора одузимати пуна
цена апарата који наручилац буде изабрао, а сваки такав апарат Наручилац ће
платити по бенефицираној цени од 1 динар без ПДВ-а;
• изабрани Понуђач мора имати обезбеђен сервис, преузимање и враћање апарата са
сервиса од стране мобилног оператера, као и да обезбеди заменске апарате за време
трајања сервиса телефона;
• након потрошених минута и СМС порука укључени у месечну претплату пакета
тарифирање се врши према ценовнику Понуђача с тим да цене не смеју бити веће од
следећих износа (без ПДВ-а): минут ка свим мрежама максимално 8,4 динара,
успостава везе максимално 0 динара, СМС максимално 4,2 динара;
• све остале услуге се наплаћују према стандардном – важећем ценовнику Понуђача;
• цене роминг услуга су према важећем ценовнику оператора за пословне кориснике;
• за пакете бесплатан и неограничен пренос података након потрошшених МБ
укључених у месечну претплату уз смањену брзину протока али не мању од 64 Кб/с;
• бесплатни разговори у оквиру групе наручиоца;
• интернет саобраћај се тарифира у килобајтима (KB);
• заузеће позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају;
• успостављање везе је бесплатно (позиви унутар и изван групе наручиоца);
• бесплатни позиви сервисних служби (полиција, ватрогасци, служба хитне
медицинске помоћи);
• могућност креирања права коришћења услуга и лимитирања потрошње на сваком
броју;
• да постоји могућност ограничавања услуга одређеним корисницима и дефинисање
профила за одређене категорије корисника према захтеву наручиоца - забрана услуге
позива ван пословне мреже (групе), забрана услуге преноса података, забрана услуге
роминга, забрана услуге VAS (value added service) СМС-а;
• бесплатан детаљан корпоративни листинг свих позива за сваки кориснички број по
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

захтеву Наручиоца;
могућност узимања додатних пакета у случају потребе Наручиоца;
понуђена цена мора бити исказана у динарима и не може бити нижа од 0,01 динара;
уговорени период од 12 месеци почевши од дана обостраног потписивања уговора о
јавној набавци;
након истека уговора понуђач мора бесплатно да испоручи кодове за
откључавање мобилних апарата у случају да су закључани током трајања уговора;
Понуђач се обавезује да Наручиоцу омогући покривеност сигналом на најмање 80%
територије Републике Србије;
Понуђач је дужан да обезбеди покривеност задовољавајућим нивоом (јачином)
сигнала на свим локацијама Наручиоца;
Понуђач је обавезан да пре достављања понуде на наведеним локацијама у Обрасцу
XIII конкурсне докумантације, Наручиоца изврши мерење сигнала мобилне мреже у
циљу утврђивања могућности комуникације и минимума квалитета сигнала.
Обилазак ће се извршити дана 21.12.2018. године од 10:00 - 14.00 часова.
Понуђач је дужан да приложи пуномоћје за особу која ће испред Понуђача извршити
мерења и пуномоћје треба да буде саставни део понуде. Приликом обиласка локација
потребно је сачинити Извештај о мерењу сигнала (прилог дат у конкурсној
документацији) и приложити га уз понуду, при чему Извештај о мерењу сигнала
оверава особа која испред Понуђача врши мерења сигнала и представник наручиоца,
лице које је задужено за праћење мерења;
Лице Наручиоца задужено за праћење мерења је запослени код Наручиоца - Станко
Миланов. Тачно време доласка понуђачи морају да најаве минимално један дан
раније нa e-mail: javnenabavkecistoca@gmail.com;
јачина сигнала мора бити довољна за нормално функционисање мобилних
телефонских апарата;
у случају подношења понуде без Извештаја о мерењу сигнала као и у случају
непокривености сигналом целог објекта, понуде ће бити одбијене као
неприхватљиве;
Наручилац задржава право да склопи уговор са првим следећим понуђачем, у случају
да понуду са најнижом понуђеном ценом да понуђач за којег се установи да није у
стању да обезбеди минимум квалитета сигнала који је довољан за нормално
обављање комуникације;
коначан обим услуга није могуће унапред предвидети;
доступност услуге 0-24 сата;
јединаствена мрежа са свим јавним предузећима у општини Жабаљ.

2. Квалитет
Понуђач је дужан да услугу која је предмет јавне набавке врши у свему према важећим
прописима и стандардима који важе за ову врсту услуга.
3.Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Контролу извршења уговора, уредност и благовременост испуњења обавеза, контакт са
Испоручиоцем у погледу испоруке бенефицираних мобилних телефонакао и сваки други
потребан контакт вршиће испред Наручиоца - лице посебно овлашћено решењем
наручиоца.
Контролу и праћење утрошка средстава вршиће лице запослено на пословима праћења
извршења уговора. Понуђач гарантује квалитет извршених услуга.
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4.Рок извршења
Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана закључења, уговор важи у
континуитету. У случају промене Опетратера, у складу са Правилником о
преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих
мрежа ("Службени гласник РС", бр. 101/2014) уговор се примењује од дана преноса
бројева на новог оператера.
Овај Уговор може престати да важи и пре истека периода на који је закључен:
- Споразумом уговорних страна у писменој форми и без отказног рока;
- Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Понуђач, делимично или у
потпуности не извршава своје уговорне обавезе, или пружене услуге нису стандардног
квалитета, са отказним роком од 15 дана од дана пријема обавештења о једностраном
раскиду;
- Једностраним раскидом од стране Понуђача, уколико Наручилац не испуњава своје
уговорне обавезе, са отказним роком од 15 дана од дана пријема обавештења о
једностраном раскиду;
-У случају утрошка средстава која предвиђених за ову намену из Одлуке о покретању
јавне набавке, односно утрошка уговореног новчаног износа;
-У другим случајевима предвиђеним релевантним законским прописима и закљученим
уговором.
5. Место испоруке
Место испоруке: Светог Николе 7, Жабаљ

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У
СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
•

техничка документација није предвиђена конкурсном документацијом.
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Брисан је („Службени гласник РС“, број 68/2015)
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији ;
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН и то лиценцу за пружање
услуга мобилне телефоније за територију Републике Србије.
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
Финансијски капацитет
а) да је у обрачунским годинама 2015, 2016. и 2017. остваривао позитивно пословање,
што подразумева да је остваривао нето добит кроз све три године и да је остваривао
пословне приходе у висини од укупно минимално 1.000.000,00динара за наведене три
пословне године;
б) да понуђач у периоду од 12 месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био неликвидан нити један дан.
Доказ: ИЗЈАВА (страна 11 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.
Пословни капацитет
а) да је понуђач вршио испоруку услуга мобилне телефоније у 2017. години, у
минималној вредности закључених уговора у 2017. години од 1.000.000,00динара без
ПДВ-а.
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Понуђач доказује доставом: попуњен, потписан и печатиран „Образац Списак
најважнијих испоручених услуга“ и то, да је понуђач вршио испоруку услуга мобилне
телефоније у 2017.години у минималној вредности закључених уговора у 2017.
години од 1.000.000,00динарабез ПДВ-а.
НАПОМЕНА: УЗ „ОБРАЗАЦ СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ УСЛУГА“
ОБАВЕЗНО ПРИЛОЖИТИ: ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА ЗА
НАРУЧИОЦЕ КОЈИ СУ НАВЕДЕНИ У „ОБРАЗАЦ СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ
ИСПОРУЧЕНИХ УСЛУГА“. (ПОТВРДЕ НАРУЧИЛАЦА МОРАЈУ БИТИ НА
ОРИГИНАЛНОМ ОБРАСЦУ „ПРИЛОГ 1-ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ/МОГУ
ФОТОКОПИЈЕ. Ова два обрасца налазе се као саставни део конкурсне документације.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
•
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона - Доказ: попуњен, потписан и
оверен печатом ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА.
•
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ важеће
лиценце за пружање услуга мобилне телефоније, коју издаје Регулаторна агенција за
електронске комуникације и поштанске услуге РАТЕЛ, а на основу Закона о
електронским комуникацијама- може у виду неоверене копије.
•
Услов из члана чл. 75. ст. 2) -Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве
о поштовању обавеза из члана 75. Став 2 Закона. Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
•
Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, 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
(страна 11 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 (страна 10 конкуррсне
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
•
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
•
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
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•
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
•
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.
•
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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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке
мале вредности, број 44/18 услуга ,,Услуге мобилне телефоније“ испуњава све услове
из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Брисан је („Службени гласник РС“, број 68/2015)
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије ;
5) Понуђач испуњава додатне услове:
а) да је у обрачунским годинама 2015, 2016. и 2017. години остваривао
позитивно пословање, што подразумева да је остваривао нето добит кроз
све три године и да је остваривао пословне приходе у висини од укупно
минимално 1.000.000,00динара за наведене три пословне године;
б) да понуђач у периоду од 12 месеци пре објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан нити
један дан.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач___________________________________________ у поступку јавне набавке
мале вредности , број 44/18 услуга ,,Услуге мобилне телефоније“ испуњава све услове
из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Брисан је („Службени гласник РС“, број 68/2015)
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

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

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, Трг Светог Саве бб, 21230
Жабаљ, са назнаком Понуда за јавну набавку број 44/18 ,,Услуге мобилне
телефоније“ - НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена до 27.12.2018. године до 10 часова.
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.
Понуда мора да садржи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. Закона о јн;
ЛИЦЕНЦУ ЗА ПРУЖАЊЕ УАЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ;
ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА СИГНАЛА МОБИЛНЕ
ТЕЛЕФОНИЈЕ НА ЛОКАЦИЈАМА ЈКП „ЧИСТОЋА“ ЖАБАЉ И ПУНОМОЋ;
ОБРАЗАЦ „СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ УСЛУГА;
ПРИЛОГ 1-ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ;
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
МОДЕЛ УГОВОРА
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ЦЕНОВНИК ПОНУЂАЧА

3. ПАРТИЈЕ
Предметна набавка се не спроводи по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
-подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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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 „Чистоћа“ Жабаљ, Трг
Светог Саве бб, 21230 Жабаљ, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку, број 44/18 ,,Услуге мобилне телефоније“ - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку, број 44/18 ,,Услуге мобилне телефоније“ - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку, број 44/18 ,,Услуге мобилне телефоније“ - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку, број 44/18 добра ,,Услуге мобилне
телефоније“ - 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 адресе 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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. Став 1. Тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова
из члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити
преко подизвођача.
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.
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који садржи:
• Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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 законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање по овом уговору биће вршено сукцесивно, месечно, на основу испостављене
фактуре/рачуна, у року до 45 дана од дана пријема уредног документаод стране
Наручиоца. Рачун /фактура садржи спецификацију пружених услуга са обрачуном
задужења за сваку појединачну услугу, ради једноставне провере и контроле трошкова
пружених услуга.
Као даном пријема документа сматра се дан када је уредан документ за плаћање заведен у
пријемној канцеларији Наручиоца. (Рок плаћања не може бити краћи од 45 дана).
[мора бити складу са Закономо роковима измирењановчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама(„Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока и квалитета
Наручилац није предвидео гарантни рок.
Контролу извршења уговора, уредност и благовременост испуњења обавеза, контакт са
Понуђачем у погледу испоруке бенефицираних мобилних телефонакао и сваки други
потребан контакт вршиће испред Наручиоца-лице посебно овлашћено решењем
наручиоца. Контролу и праћење утрошка средстава по овом уговору вршиће лице
запослено на пословима праћења извршења уговора о јавним набавкама.
9.3.Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Сукцесивно, у периоду од 12 месециод дана закључења уговора.
Понуђач гарантује квалитет испоручених услуга.
9.4. 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
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9.5. Други захтеви
Понуђач је уз понуду дужан да достави:
1. Важећи ценовник – пословни корисници
2. Понуђач је обавезан да пре достављања понуде на наведеним локацијама у Обрасцу
XIII конкурсне докумантације, Наручиоца изврши мерење сигнала мобилне мреже у
циљу утврђивања могућности комуникације и минимума квалитета сигнала. Обилазак ће
се извршити дана 21.12.2018. године од 10:00 - 14.00 часова. Понуђач је дужан да
приложи пуномоћје за особу која ће испред Понуђача извршити мерења и пуномоћје
треба да буде саставни део понуде. Приликом обиласка локација потребно је сачинити
Извештај о мерењу сигнала (прилог дат у конкурсној документацији) и приложити га уз
понуду, при чему Извештај о мерењу сигнала оверава особа која испред Понуђача врши
мерења сигнала и представник наручиоца, лице које је задужено за праћење мерења.
Напомена:Уколико понуђач нема задовољавајући квалитет сигнала, у обавези је да у року
од 5 дана од потписивања уговора обезбеди задовољавајући квалитет сигнала мобилне
телефоније.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
Наручилац одређује да се укупна цена понуде исказује у динарима , и иста мора бити
исказана са и без ПДВ-а.
Понуђена цена треба да садржи све трошкове које Понуђач има у реализацији предметне
набавке. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ
ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
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
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику – путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail javnenabavkecistoca@gmail.com, факсом на број 021-832246
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
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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, у радно време од 7-15 часова радним данима.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
одговор објавити на Порталу јавних набавки.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 44/18.
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 на Порталу јавних набавки.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
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. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“ коју представља укупна цена без ПДВ-а коју понуђачи понуде. Укупна цена се
односи на укупну цену из обрасца структуре цена и то без ПДВ-а.
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и
најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде, а у
случају да сви претходно наведени критеријуми буди идентични, понуђач ће се изабрати
жребом.
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
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и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
(ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА) –
(Образац изјаве из поглавља XI).
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
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 чланома 63.
Став 2 Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је
пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.
19. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
ПОНУЂАЧ КОМЕ ЈЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР (САМО ОН) је дужан да на дан
потписивања уговора достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење (менично овлашћење јесте саставни део конкурсне
документације – страна 36), са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде
без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који
је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок
важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење
уговорних обавеза понуђача која су предмет обезбеђења.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
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20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Став 6
Закона о јавним набавкама.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона
о
јавним
набавкама.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА бр. _________ од ___.___.2018.
за јавну набавку мале вредности број 44/18
,,Услуге мобилне телефоније“
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача: _______________________________________________;
Адреса понуђача: ______________________________________________;
Матични број понуђача: _________________________________________;
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): ___________________;
Име особе за контакт: ___________________________________________;
Електронска адреса понуђача (e-mail): _____________________________;
Телефон: _________________;
Телефакс: ________________;
Број рачуна понуђача и назив банке: ___________________;
Лице овлашћено за потписивање уговора______________________________.
Врста правног лица:
а) велико
б) средње
в) мало
Понуду подносим:
а) самостално
б) са подизвођачем
в) заједничка понуда

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Телефон
Одговорно лице
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Број рачуна

Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Телефон
Одговорно лице
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Број рачуна

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

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

Напомена:
„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, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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Пакет

Претплата
по пакету
(без ПДВ-а)
1

VII-1 OБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНА
ЗА ЈНМВ 44/18 УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФНИЈЕ
Укупна
Укупна
Претплата по
Укупна претплата
Број
месечна
месечна
пакету (са
за 12 месеци
линија претплата (без
претплата
ПДВ-ом)
(без ПДВ-а)
ПДВ-а)
(са ПДВ-ом)
2

3

Пакет 1

12

Пакет 2

10

Пакет 3

18

Пакет 4

2

Пакет 5

1
Укупно

4 (1х3)

5 (2х3)

6(кол 4х12)

Укупна претплата за
12 месеци
(са ПДВ-ом)
7(кол 5х12)

43

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А: _________________ ДИНАРА (колина 6)
ИЗНОС ПДВ-А:
_________________ ДИНАРА
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ: _________________ ДИНАРА (колона 7)

УПУТСТВО О ПОПУЊАВАЊУ ОБРАСЦА:
У колону 1. понуђач уписује једничну цену за Пакет са траженим карактеристикама, без ПДВ-а;
У колону 2. понуђач уписује цену цену за Пакет са траженим карактеристикама са ПДВ-ом;
У колону 4. понуђач уписује једничну цену претплате месечном нивоу, без ПДВ-а за тражени број пакета;
У колону 5. понуђач уписује једничну цену претплате месечном нивоу, са ПДВ-ом за тражени број пакета;
У колону 6. понуђач уписује једничну цену претплате за 12 месеци, без ПДВ-а за тражени број пакета;
У колону 7. понуђач уписује једничну цену претплате за 12. месеци, са ПДВ-ом за тражени број пакета;
Понуђач попуњава све ставке из Обрасца структуре цене.
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Јединичне цене наведене у Обрасцу структуре цене не могу се увећавати током трајања уговора.
Цене се не могу увећавати током трајања уговора.
Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Извршене услуге фактурисаће се по ценама датим у „Обрасцу структуре цене“ односно према важећем ценовнику.
Понуђена цена мора бити исказана у динарима и не може бити нижа од 0,01 динара (заокружује се на две децимале).
Рок и начин плаћања: Плаћање по овом уговору биће вршено сукцесивно, месечно, на основу испостављене фактуре/рачуна, у
року до 45 дана од дана пријема уредног документа од стране Наручиоца.
Рачун/фактура садржи спецификацију пружених услуга са обрачуном задужења за сваку појединачну услугу, ради једноставне
провере и контроле трошкова пружених услуга.
Као даном пријема документа сматра се дан када је уредан документ за плаћање заведен у пријемној канцеларији Наручиоца.
Рок испоруке:
(максималан рок одређен од стране наручиоца је седам дана) - у континуитету 12 месеци од дана закључења уговора
Место и начин испоруке: Светог Николе 7, Жабаљ
Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда износи _____ дана. (минимум 30 дана);
Јединичне цене су фиксне за време трајања уговора.
Проценат укупне вредности набавке који ће Понуђач поверити подизвођачу износи______%, и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача. (по Закону исти не може бити већи од 50 %);
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
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ИЗЈАВА:

Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из конкурсне документације. Сагласан сам да ти услови у целини
представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима.

Место и датум:
..............................................

Понуђач:
.................................................
Печат и потпис

Напомена:Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
број 44/18
,,Услуге мобилне телефоније“

Закључен дана ____________2018. године између:
Наручиоца ЈКП „ЧИСТОЋА“ ЖАБАЉ
са седиштем у Жабљу, улица Светог Николе 7,
ПИБ:107051272, Матични број: 20732580.
Број рачуна: 340-11007085-94; Назив банке: Ерсте банка,
Телефон:021/2100429,
кога заступа Радомир Злоколица
(у даљем тексту: Наручилац)
и
….............................................................................................
са седиштем у …........................................., улица ….......................................,
ПИБ:…....................... Матични број: ….....................................
Број рачуна: …......................................... Назив банке:…...................................,
Телефон:….........................Телефакс:…....................................................,
кога заступа…................................................................
(у даљем тексту: Оператер),

1.
2.
1.
2.
3.

Подизвођачи1:
______________________________________________
______________________________________________
Учесници у заједничкој понуси:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

1

Напомена: попуњава се искључиво у случају подношења понуде са подивођачима или
заједничке понуде. УКОЛИКО СЕ УГОВОР ЗАКЉУЧУЈЕ СА ПОНУЂАЧЕМ КОЈИ НАСТУПА
САМОСТАЛНО, ОВАЈ ДЕО СЕ НЕЋЕ НАЛАЗИТИ У УГОВОРУ-ДАКЛЕ БИЋЕ БРИСАН. Када
је реч о понуди са подивођачем потребно је уписати: пословна имена свих осталих учесника,
имена и презимена лица овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и матични број. Када је реч
о заједничкој понуди потребно је уписати: -пословно име учесника који је одређен за носиоца
посла, име и презиме лица овлашћеног за заступање групе понуђача-учесника заједничке
понуде, седиште, ПИБ и матични број; -пословна имена свих осталих учесника, имена и
презимена лица овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и матични број
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Уговорне стране претходно сагласно констатују да:
-је Оператер изабран у поступку јавне набавке мале вредностиуслуга беој 44/18 ,,Услуге
мобилне телефоније“, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник
РС» број 124/2012, 14/2015 И 68/2015).
-је Оператер поднео Понуду бр.________ од ___________2018. године;
- понуда Оператера у потпуности одговара захтевима које је Наручилац предвидео у
конкурсној документацији.
Члан 1.
Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора набавка услуге мобилне
телефоније за период од 12 месеци, од закључења уговора, односно у случају промене
оператера од дана промене, и то под следећим условима:
• потребно је обезбедити услугу мобилне телефоније за најмање 43 претплатничкa бројa у
оквиру групе (за кориснике радно ангажоване код наручиоца), уз могућност да се, у
случају потребе наручиоца, број претплатничких бројева смањи или повећа за +10%. Цене
и опис услуга за новоукључене бројеве морају бити идентичне условима и ценама из
поднете понуде;
• изабрани Понуђач је у обавези да омогући за Наручиоца да задржи постојеће бројеве из
корисничке групе наручиоца;
• у току трајања уговора могућност лимитирања појединачних бројева путем званичног
захтева одговорног лица Наручиоца;
• у случају промене оператера, трошкови преноса бројева падају на терет изабраног
оператера;
• буџет за набавку телефонских апарата за време трајања уговорне обавезе у минималном
износу од 400.000,00 динара са ПДВ-ом, рачунајући по званичним пуним ценама телефона
изабраног Понуђача, које ће наручилац платити по бенефицираној цени од 1 динар + ПДВ
по комаду. Буџет за бенефицирану набавку мобилних телефона подразумева понуђени
износ средстава за набавку апарата (моб.тел.) по ценама из важећег ценовника изабраног
понуђача у тренутку подношења захтева за набавком од стране одговорног лица
Наручиоца, а у току важења уговора. Од понуђеног буџета ће се у току трајања уговора
одузимати пуна цена апарата који наручилац буде изабрао, а сваки такав апарат Наручилац
ће платити по бенефицираној цени од 1 динар без ПДВ-а;
• изабрани Понуђач мора имати обезбеђен сервис, преузимање и враћање апарата са сервиса
од стране мобилног оператера, као и да обезбеди заменске апарате за време трајања
сервиса телефона;
• након потрошених минута и СМС порука укључени у месечну претплату пакета
тарифирање се врши према ценовнику Понуђача с тим да цене не смеју бити веће од
следећих износа (без ПДВ-а): минут ка свим мрежама максимално 8,4 динара, успостава
везе максимално 0 динара, СМС максимално 4,2 динара;
• све остале услуге се наплаћују према стандардном – важећем ценовнику Понуђача;
• цене роминг услуга су према важећем ценовнику оператора за пословне кориснике;
• за пакете бесплатан и неограничен пренос података након потрошшених МБ укључених у
месечну претплату уз смањену брзину протока али не мању од 64 Кб/с;
• бесплатни разговори у оквиру групе наручиоца;
• интернет саобраћај се тарифира у килобајтима (KB);
• заузеће позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају;
• успостављање везе је бесплатно (позиви унутар и изван групе наручиоца);
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

бесплатни позиви сервисних служби (полиција, ватрогасци, служба хитне медицинске
помоћи);
могућност креирања права коришћења услуга и лимитирања потрошње на сваком броју;
да постоји могућност ограничавања услуга одређеним корисницима и дефинисање
профила за одређене категорије корисника према захтеву наручиоца - забрана услуге
позива ван пословне мреже (групе), забрана услуге преноса података, забрана услуге
роминга, забрана услуге VAS (value added service) СМС-а;
бесплатан детаљан корпоративни листинг свих позива за сваки кориснички број по захтеву
Наручиоца;
могућност узимања додатних пакета у случају потребе Наручиоца;
понуђена цена мора бити исказана у динарима и не може бити нижа од 0,01 динара;
уговорени период од 12 месеци почевши од дана обостраног потписивања уговора о
јавној набавци;
након истека уговора понуђач мора бесплатно да испоручи кодове за откључавање
мобилних апарата у случају да су закључани током трајања уговора;
Понуђач се обавезује да Наручиоцу омогући покривеност сигналом на најмање 80%
територије Републике Србије;
Понуђач је дужан да обезбеди покривеност задовољавајућим нивоом (јачином) сигнала на
свим локацијама Наручиоца;
јачина сигнала мора бити довољна за нормално функционисање мобилних телефонских
апарата;
у случају подношења понуде без Извештаја о мерењу сигнала као и у случају
непокривености сигналом целог објекта, понуде ће бити одбијене као неприхватљиве;
Наручилац задржава право да склопи уговор са првим следећим понуђачем, у случају да
понуду са најнижом понуђеном ценом да понуђач за којег се установи да није у стању да
обезбеди минимум квалитета сигнала који је довољан за нормално обављање
комуникације;
јединаствена мрежа са свим јавним предузећима у општини Жабаљ.
Коначан обим услуга није могуће унапред предвидети;
Доступност услуге 0-24 сата.

Уговорени период од 12 месеци почевши од дана обостраног потписивања уговора о
јавној набавци.
након истека уговора понуђач мора бесплатно да испоручи кодове за откључавање
мобилних апарата у случају да су закључани током трајања уговора ;
Наведена услуга мобилне телефоније омогућава разговор, као и слање смс и ммс порука у
мрежи и ван мреже мобилног оператера у земљи и ван земље, разговоре према фиксним
телефонским линијама, могућност коришћења интернета кроз предметну услугу, проверу
стања рачуна и коришћење корисничког сервиса код даваоца услуге.
Оператер је дужан да наручиоцу у сваком тренутку предметни ценовник учини
доступним.
Члан 2.
Наручилац се обавезује да наведене услуге, плати Оператеру, по међусобно уговореним
јединичним ценама из „Обрасца Понуде“ и „Обрасца структуре цене“ понуђача број
________ од ________.2018. године, и то за следеће пакете:

28/43

Укључено у
претплату:
Број минута
у групи
Наручиоца
Број минута
ка свим
мрежама
Број СМС
порука

Пакет 1

Пакет 2

Пакет 3

Пакет 4

Пакет 5

неограничено неограничено неограничено неограничено неограничено

-

Мин 60

Мин 5000

Мин 10000

неограничено

-

Мин 60

Мин 5000

Мин 10000

неограничено

Број МБ за
пренос
Min 500
Min 4500
Min 14000
Мин 30000
података у
максималној
брзини
Укупна цена месечне претплата за све пакете без ПДВ-а износи_________________динара,
односно ________________динара са ПДВ-ом.
Све остале услуге које нису наведене у понуди оператера, оператер је дужан да фактурише
према тржишним ценама у складу са важећим ценовником.
Уговорне стране су сагласне да ће укупна вредност овог Уговора за период од 12 месеци,
бити одређена према стварно реализованом саобраћају, али највише до процењене
вредности јавне набавке, односно уговор се закључује у вредности до 650.000,00 динара
без ПДВ-а, с тим што наручилац није у обавези да искористи услуге до пуне висине
наведеног износа.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико дође до потребе за повећањем
броја нових корисничких бројева, с тим да се вредност уговора може повећати максимално
до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора. У овом случају повећања
вредности уговора наручилац има обавезу да поступи у складу са чланом 115. став 5.
Закона о ЈН.
Плаћање по овом уговору биће вршено сукцесивно, месечно, на основу испостављене
фактуре/рачуна, у року до 45 дана од дана пријема уредног документа од стране
Наручиоца.
Рачун /фактура садржи спецификацију пружених услуга са обрачуном задужења за сваку
појединачну услугу, ради једноставне провере и контроле трошкова пружених услуга.
Као даном пријема документа сматра се дан када је уредан документ за плаћање заведен у
пријемној канцеларији Наручиоца.
Оператер се обавезује да за свако неслагање или оспоравање дуговања, на које Наручилац
укаже у року од 8 дана од пријема фактуре/рачуна, обезбеди релевантне информације, и у
зависности од њих, изврши потребне корекције фактуре.
Члан 3.
Оператер је дужан да услугу која је предмет јавне набавке врши у свему према важећим
прописима, нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла, правилима струке,
добрим пословним обичајима.
У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавеза једне и друге
стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне стране се
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ослобађају извршења обавеза за време док такве околности трају, те по основу овог
ниједна од уговорних страна нема право на било какву накнаду штете коју услед тога
претрпи.
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је писменим путем да обавести другу
уговорну страну о настанку околности које спречавају извшење обавеза, као и тренутку
престанка тих околности.
Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им биле познате
у тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних обавеза.
Члан 4.
Оператер потписивањем уговора потврђује да поседује важећу лиценцу РАТЕЛ-а за
подручје Р. Србије, за вршење предметних услуга;
Оператер се нарочито обавезује да у вршењу послова на пружању предметних услуга у
свему поступа у складу са одредбама чланова 124-130 Закон о електронским
комуникацијама ("Службени гласник РС", бр. 44/2010, 60/2013 – одлука УС и 62/2014), а
који се односе на безбедност и интегритет јавних комуникационих мрежа и услуга и
тајност електронских комуникација, законитог пресретања и задржавања података.
Члан 5.
Контролу извршења уговора, уредност и благовременост испуњења обавеза, контакт са
Oператером у погледу испоруке бенефицираних мобилних телефонакао и сваки други
потребан контакт вршиће испред Наручиоца - лице посебно овлашћено решењем
наручиоца.
Контролу и праћење утрошка средстава по овом уговору вршиће лице запослено на
пословима праћења извршења уговора о јавним набавкама.
Наручилац може поднети приговор на износ фактуре/рачуна у року од 30 дана од дана
доспећа рачуна за услуге, а може поднети и приговор на квалитет услуге у року од 30 дана
од дана извршења услуга.
Оператер је дужан да у року од 15 дана од дана пријема приговора достави Наручиоцу
образложени писани одговор, којим се изјашњава о приговору.
Приговор се може поднети у писаној форми електронским путем или путем поште.
Оператер се обавезује да ће на позив Наручиоца одмах, или у најкраћем могућем року
отклонити уочене недостатке у извршеној услузи. У противном Наручилац задржава право
да раскине уговор.
Уколико Наручилац није задовољан начином на који је приговор решен, Наручилац, поред
осталих права које има у складу са законом , може да се у року од 15 дана по пријему
одговора Оператера, односно од истека рока за достављаље одговора, обрати Републичкој
агенцији за електронске комуникације у смислу важећег Закона о заштити потрошача.
Члан 6.
Овај уговор се закључује на одређено време и то за период од 12 месеци од дана
закључења уговора.
Уговор престаје и пре истека наведеног рока уколико дође до утрошка уговорених
средставапо уговору из члана 2. став 3. овог уговора - утрошком средстава Уговор
аутоматски престаје да важи и пре истека периода на који је закључен.
У ситуацији да је дошло до промене промене претходног оператера, уговор ступа на снагу
даном обостраног потписа, а почиње да се примењује од дана преноса бројева на новог
оператера.
Овај Уговор може престати да важи и пре истека периода на који је закључен:
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- Споразумом уговорних страна у писменој форми и без отказног рока;
- Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Оператер, делимично или у
потпуности не извршава своје уговорне обавезе, или пружене услуге нису стандардног
квалитета, са отказним роком од 15 дана од дана пријема обавештења о једностраном
раскиду;
- Једностраним раскидом од стране Оператера, уколико Наручилац не испуњава своје
уговорне обавезе, са отказним роком од 15 дана од дана пријема обавештења о
једностраном раскиду;
- У другим случајевима предвиђеним релевантним законским прописима.
За време отказног рока уговорне стране су обавезне да у потпуности извршавају своје
уговорне обавезе на начин и под условима утврђеним овим Уговором.
Члан 7.
Оператер је на дан потписивања уговора доставио средство финансијског обезбеђења за
добро извршење послаи то бланко сопствену меницу, евидентирану у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије, која је оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, и уз исту је достављено попуњено и оверено менично
овлашћење (У ДВА ПРИМЕРКА), са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу је достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења
менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних обавеза
понуђача која су предмет обезбеђења.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Оператер не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да овај уговор и податке садржане у њему сматрају
поверљивим.
Оператер се обавезује да неће саопштавати, преносити и објављивати, податке до којих је
дошао или у које је, на било који начин, извршио увид приликом вршења услуга по основу
овог уговора, као и да ће те податке сматрати поверљивим и чувати као пословну тајну.
Оператер се обавезује да ће напред наведене податке чувати као пословну тајну и након
завршетка овог уговора.
Објављивање података из предходног става овог члана може се вршити искључиво након
писаног одобрења Наручиоца.
Оператер ће благовремено обавестити Наручиоца у писаној форми о објављивању
података чије јавно саопштавање представља обавезу прописану законом и подзаконским
актима.
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
електронским комуникацијама, Закона о облигационим односима, Општи услови пружања
и коришћења услуга и важећи ценовник Оператера као и други важећи прописи који
регулишу ову материју.

Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају
споразумно.
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у
Новом Саду.
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Члан 10.
Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка од којих Наручилац задржава 2 (два), а
Оператер 2 (два) примерка.
Члан 11.
Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему прихватају као израз њихове воље.
Овај уговор сматра се закљученим и ступа на снагу, односно примењује се када га
потпишу обе уговорне стране.
У случају промене Опетратера, у складу са Правилником о преносивости броја за услуге
које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа "Службени гласник РС",
бр. 101/2014) уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране, а примењује од
дана преноса бројева на новог оператера.

За ОПЕРАТЕРА:
____________________

За НАРУЧИОЦА:
____________________________
директор Радомир Злоколица
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС
ТРОШКОВА
ПОНУДЕ:

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМЕ

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис
понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке мале вредности, број 44/18 ,,Услуге мобилне телефоније“, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис
понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.
СТ.2.ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. став 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке мале вредности , број 44/18 ,,Услуге мобилне телефоније“ испуњава
све услове из чл. 75. став 2. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то: поштовао је 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.

Датум
________________

М.П.

Понуђач
__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђачаи оверена печатом
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XII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
( на име гаранције за добро извршење посла)
На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96),
«Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета»
(СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената
платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК:
________________________ из______________________ , ___________________________
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
______________, _____________, __________________ , ___________________________
(матични број)
(ПИБ)
(текући рачун)
(банка)
доставља:
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ текући рачун : 200-2657980102001-24
штедионице, за обезбеђење реализације обавеза у поступку набавке услуге:
телефоније за јавну набавку број 44/18, а на основу наше понуде бр.
_________ 2018. године достављамо 1 (једну) сопствену меницу,
______________________________ .

код Поштанске
Услуге мобилне
________
од
серијски број:

О В Л А Ш Ћ У Ј Е М О
ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ да меницом, датом на име гаранције за добро извршење посла по
основу наше понуде бр. ________
од
________2018.год, на износ од
___________________динара1 и словима : _____________________________________динара
као Повериоца, – да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у
складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна
као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава. Меница је важећа и у случају да у
току трајања или након доспећа обавеза по основу наше понуде дође до: промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. Наручилац ће уновчити меницу за добро
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и
на начин предвиђен уговором.
Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење
уговорних обавеза понуђача која су предмет обезбеђења.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.

_____________________________

1

Попунити на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а.
1. ОВО МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ И МЕНИЦА СЕ НЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ВЕЋ ИСТУ ДОСТАВЉА
САМО ПОНУЂАЧ КОМЕ ЈЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР.
2. Менично овлашћење попунити на свим предвиђеним местима, У ДВА ПРИМЕРКА потписати и оверити печатом понуђача,
3. Обавезно доставити копију картона депонованих потписа и копију доказа о регистрацији менице код НБС преко пословне банке.
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА СИГНАЛА МОБИЛНЕ
ТЕЛЕФОНИЈЕ НА ЛОКАЦИЈАМА ЈКП „ЧИСТОЋА“ ЖАБАЉ

ИЗВЕШТАЈ
Дана
____________
2018.
године
техничка
екипа
понуђача
_______________________________________________
уз
присуство
запосленог
_________________________ (име и презиме), је обишла предефинисане локације
наручиоца и извршила мерење сигнала мобилне телефоније.

У наставку текста се налази табела са резултатима мерења сигнала понуђача
__________________________:

ЛОКАЦИЈА

СИГНАЛ (dBm)

Светог Николе 7, Жабаљ
Трг Светог Саве бб
Зрељанински пут бб (локација азила за псе)

Техничка мерења испред понуђача___________________ су извршили:
1.
2.

____________________________
____________________________

Овлашћено лице наручиоца
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XIV ОБРАЗАЦ „СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ УСЛУГА“
Навести референтне наручиоце/купце којима је понуђач вршио испоруку услуге мобилне
телефоније, са вредностима набавки, исказане у динарима без ПДВ-а у 2017. години. Такође,
навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених наручилаца/купаца.2

Р. Б

Референтни
наручилац/купац

Укупна
вредност
уговора у дин
без ПДВ-а

Лице за
контакт и бр.
телефона

Потврда
наручиоца
Заокружује
понуђач

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Место и датум:___________________
М.П

ПОНУЂАЧ
______________________

2

Напомена: да је понуђач вршио испоруку услуга мобилне телефоније у 2017. години, у минималној вредности
закључених уговора у 2017. години од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.
У случају постојања већег броја референтних наручилаца од 10, потребно је овај образац фотокопирати у
довољном броју примерака.
За све наведене референтне Наручиоце доставити потврде на обрасцу „Прилог 1 Потврда за референце“
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XV ПРИЛОГ 1-ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ3

_________________________
Назив Наручиоца
_________________________
Адреса Наручиоца

Овим потврђујемо да је
испоручилац/добављач:__________________________________________________________
_________________________________ из______________________
За потребе Наручиоца/купца ________________________________уредно и благовремено,
у складу са уговором/ пословним односом - вршио испоруку услуга мобилне телефоније
(УПИСАТИ НАЗИВ ПРАВНОГ ПОСЛА):
______________________________________________________________________________
у вредности закљученог уговора од ______________________динара без ПДВ-а, а на
основу уговора/пословног односа од ____________________. године.
Потврда
се
издаје
на
захтевиспоручиоца/добављача_____________________________________ради учешћа у
поступку доделе уговора Јавне набавке услуга Услуге мобилне телефоније, број 44/18, за
потребе ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ и у друге сврхе се не може користити, Потврда се издаје у
складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.
Контакт особа Наручиоца:____________________________________
Телефон:___________________________
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:
У _____________________, дана ________.2018.године

М.П.

____________________________________
Одговорно лице наручиоца

3

Напомена: Образац потврде доставити за све наручиоце / купце наведене у ОБРАСЦУ„СПИСАК
НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА“ У ЗАХТЕВАНОЈ МИНИМАЛНОЈ ВРЕДНОСТИ
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