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Републике Србије“ бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број
од
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 3448 од 30.04.2020 . године,
наручилац Дом здравља Горњи Милановац је припремио
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Дом здравља Г.Милановац, ул. Тихомира Матијевић 1, 32300 Горњи
Милановац
Интернет страница наручиоца: www.dzgm@dzgm.rs
1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке услуга број 4/2020– Услуга фиксне и мобилне
телефоније,ГПРС,Интернета за потребе Дома здравља Горњи Милановац спровешће се
у поступку ЈН мале вредности (Члан 39 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
1.3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка услуга: услуге фиксне и мобилне
телефоније,ГПРС,интернета за потребе Дома здравља Горњи Милановац
1.4. Контакт:
Кристина Петровић, тел. 032/515-0-145
1.5. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом
документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:
Дом здравља „Горњи Милановац“, ул.Тихомира Матијевић бр. 1, 32300 Г.Милановац, са
обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: 4/2020– Услуга фиксне и мобилне
телефоније,ГПРС,интернета за потребе Дома здравља Горњи Милановац поштом, или
лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу,
број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail адресу.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за
подношење понуда је 08.05.2020. године до 10 часова.
Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда
која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се
неблаговременом.
1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и
начину подношења пуномоћја:
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама
административно стручних служби Дома здравља Горњи Милановац,ул. Тихомира
Матијевић 4, 32300 Горњи Милановац.
Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 08.05.2020. године са
почетком у 10.30 часова.
Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу
присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и
оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.
1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели
уговора:
Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 10 (десет)
дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.
2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
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Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 4/2020 су услуге фиксне и
мобилне телефоније,ГПРС,и интернета и преноса података за потребе Дома здравља
Горњи милановац ( на период од једне године).
Назив и ознака из општег речника набавки: 64210000 – телефонске услуге и услуге
преноса података.
Ова јавна набавка је обликована у 3 партије и то:
1. Партија 1: УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
2. Партија 2: УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ,ГПРС
3. Партија 3 : УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА И ПРЕНОС ПОДАТАКА
3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, КВАЛИТЕТ, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ

ПАРТИЈА 1: УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
(60 директних телефонских прикључака )

Период пружања услуге: до годину дана, 24 часа на дан, 7 дана у недељи;
 У случају промене оператора, корисник задржава нумерацију телефона;
 У случају промене оператера, корисник неће сносити евентуалне трошкове
инсталације и увођења, јер већ има уведене линије;
 Тарифирање услуга фиксне телефоније – по минуту;
 Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају;
 Бесплатна успостава везе;
 Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера;
 Потребно је задржати све прикључке фиксне телефоније по типу прикључка, као и по
типу интерфејса према Наручиоцу
 Начин плаћања цене: месечно.
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
 Цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора цена и не може
се мењати ни из каквог разлога.
 Предмет јавне набавке је организован тако да наручилац не предвиђа тј. нема
обавезу плаћања минималне потрошње.
Преглед телефонских прикључака са карактеристикама по локацијама
Тип линије
1
2

Локација
Горњи Милановац, Тихомира
Матијевића 1
Горњи Милановац, Војводе
Милана 37А

IP Centrex
IP Centrex

Количина
Број телефона
032/5150110 – 032/515
21
0127 (
032/515 0128 –032/515
25
0147
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IP Centrex

Амбуланта Прањани

032/515 0148

1

4

IP Centrex

Амбуланта Бершићи

032/515 0149

1

5

IP Centrex

Амбуланта

032/515 0150

1

6

IP Centrex

Амбуланта Рудник

032/515 0151

1

7

IP Centrex

Амбуланта Горњи Бранетићи

032/515 0152

1

8

IP Centrex

Амбуланта Горњи Бањани

032/515 0153

1

9

IP Centrex

Амбуланта Таково

032/515 0154

1

10

IP Centrex

Амбуланта Каменица

032/515 0155

1

11

IP Centrex

Амбуланта Бољковци

032/515 0156

1

12

IP Centrex

Амбуланта Шилопај

032/515 0157

1

13

IP Centrex

Амбуланта Угриновци

032/515 0158

1

14

IP Centrex

Амбуланта Брђани

032/515 0159

1

4

4

5
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Горњи Милановац, Кнеза
Александра 212

IP Centrex

032/515 0160

1

Амбуланта Драгољ
1
032/515 0161
 Услуга треба да садржи и регистровање и снимање вербалних комуникација на бар 3
говорна канала истовремено. Снимање разговора обављаће са на рачунару који је
власништво наручиоца. Систем за снимање треба дапоседује следеће
карактеристике:
- Идентификација броја позиваоца (CallerID).
- Позиваоц мора да се обавести говорном поруком да се разговори снимају.
- Стартовање снимања по успостављању везе. По завршетку разговора бележи се
датум и време позива, број позиваоца, број позваног, као и датум и време
завршетка разговора и рачуна трајање разговора.
- Примењена компресија мора да обезбеди квалитет телефонског снимка.
- Капацитет од 60000 часова снимака, уз могућност проширења.
- Заштита система од злоупотребе, обезбеђен неопходним лозинкама за бар два
ауторизована корисника.
- Аларм у случају престанка рада система за снимање.
- Аутоматско брисање најстаријег снимљеног материјала за смештај нових података.
- Претраживање снимака по каналу, времену, телефонском броју и напомени
- Нормално и убрзано континуално преслушавање
- Стављање напомене уз снимак и накнадна претрага по том кључу.
- Прављење извештаја
- Експортовање и архивирање жељених снимака на посебном уређају
 Прикључке је потребно реализовати искључиво преко подземне оптичке или бакарне
инфраструктуре тако да се приступни медијум (парица или оптичко влакно) користи
искључиво за сервисе наручиоца на целом спојном путу од уређаја понуђача до
локације наручиоца.
За све телефонске прикључке обавеза понуђача је да уради бакарни привод до сваке
локације ако не постоји већ изграђен.
Обавеза понуђача је да обезбеди компатибилност постојеће опреме која се користи (кућне
централе) и сервиса који испоручује. Све проблеме у функционисању телефоније са
постојећом опремом понуђач је у обавези да отклони о свом трошку у року од 5 дана од
потписивања уговора.
16

IP Centrex

Наручилац није у могућности да прецизно предвиди годишњу потрошњу минута, односно
наведене количине минута су оквирне.
Понуђач се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према техничкој спецификацији,
условима из конкурсне документације и прихваћене понуде, односно у складу са прописима,
стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту
услуга.
Успостављање потпуне функционалности целог система мора бити у року од пет радних
дана од датума потписивања Уговора. Прекид рада на свакој од локација приликом
реализације овог Уговора не сме бити дужи од два сата.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

______________________________

Напомене:
Образац Тех.спецификације понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду,група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац .
5
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ПАРТИЈА 2: УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ,ГПРС
Група мобилних бројева обухвата 300 бројева уз могућност смањења или повећања до
20%, разврстаних у 3 врсте пакета који ће бити подељени у складу са потребама корисника
и понуђеним ценама за појединачне пакете.

САДРЖАЈ ПАКЕТА
Број минута у затвореној
групи Наручиоца
Број минута ка свим
мрежама (минимално )
Број СМС порука
(минимално )
Могућност припејд допуне
након потрошеног бесплатног
саобраћаја
Број МБ за пренос података
у максималној брзини
(минимално )
КОЛИЧИНА ПАКЕТА
-

-

-

-

-

Пакет 1

Пакет 2

Пакет 3

-

неограничено

/

-

неограничено

30

-

неограничено

да

-

-

100

1000

3000

највише до 80%
бројева

24 броја

највише до
50% бројева

неограничено

Бесплатни разговори са бесплатном успоставом везе у пословној мрежи (групи)
Наручиоца
Успостава везе се не наплаћује;
Омогућено задржавање постојеће нумерације;
Обрачунски интервал за разговоре је један секунда;
Могућност креирања права коришћења услуга и лимитирање потрошње на сваком броју,
тако да на захтев Наручиоца може да се онемогући потрошња преко утврђене претплате
по броју, односи се на Пакет 1, уз обавезу да се након ограничења позива који иду на
рачун наручиоца омогући корисницима бројева да разговарају на рачун виртуелне
припејд допуне коју самостално уплаћују по потреби;
бесплатни позиви према специјалним службама (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...);
опредељен буџет за телефоне у минималном износу од 350.000,00 динара са ПДВ-ом је
могуће користити за набавку телефонских апарата по избору Наручиоца, за цену од 1,00
динара, по мобилном апарату, са ПДВ-ом у току трајања уговорне обавезе;
минимална обавезујућа месечна потрошња представља обавезујућу потрошњу за
Наручиоца у коју нису укључене претплате, роминг и накнаде за рачун других, а коју је
Наручилац у обавези да плати сваког месеца. Минимална месечна потрошња коју
понуђачи могу да захтевају не може бити већа од 35.000 динара без ПДВ-а.
Активан пакет за интернет на свим бројевима од 100 МБ по пуној брзини, након
потрошених 100 МБ уз смањену брзину протока али не мању од 64 Кб/ц;
Цене роминг услуга су према важећем ценовнику оператера за пословне кориснике;
Након потрошених минута и СМС порука укључених у месечну претплату пакета
телефонирање се врши према ценовнику понуђача с тим да цене не смеју бити веће од
следећих износа (без ПДВ-а): минут ка свим мрежама максимално 3,5 динара,СМС
максимално 1 динар , ММС максимално 10 динара, минут ка мрежи понуђача
максимално 1,5 динар , минут ка фиксној телефонији 0,01 динар.
Могућност активације роминг тарифних додатака на захтев Наручиоца;
У случају промене оператера, трошкове преноса бројева сноси оператер-прималац броја;
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-

-

-

-

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;
Листинг одлазног саобраћаја се не наплаћује;
Све остале услуге се наплаћују према стандардном ценовнику понуђача;
Техничка подршка (24 сата дневно, 7 дана у недељи-за време трајања уговора) омогућен
континуирани бесплатан увид у рачун (стање рачуна);
Уговорни период од 12 месеца почевши од дана закључења уговора о јавној набавци.
Могућност коришћења тарифних пакета
Пошто је Дом здравља Горњи Милановац здравствена установа примарне здравствене
заштите, која обавља здравствену заштиту на територији Општине Горњи Милановац,
потеребно је да понуђачи на наведеној територији омогуће несметан рад теренских
екипа тако што ће омогућити што већу покривеност сигналом наведене територије. У
складу са наведеним , наручилац је дефинисао табелу покривености на триторији у којој
су наведена села и тачке које су дефинисане на локацијама центра ових сеоских насеља
(Месна заједница, Дом културе , Школа итд). Уз понуду обавезно доставити мапе
покривености мобилним сигналом територије Општине Горњи Милановац , закључно са
31.12.2019. године, ценовник телефона са ценама исказаним у динарима (са ПДВ-ом)
оверен од стране овлашћеног лица понуђача који је важећи за све време важења
уговора, табелу покривености мобилним сигналом на захтеваним локацијама и изјаву
овлашћеног лица Понуђача дату под кривичном, и материјалном одговорношћу о
тачности података о покривености мобилним сигналом локација на територији Општине
Горњи Милановац из табеле дате у Обрасцу бр. 14. Обавеза је Понуђача да изврши
обилазак локација Наручиоца и изврши мерење сигнала мобилне. Понуђач је у обавези
да најави долазак Наручиоцу пре планираног обиласка локација најкасније два дана пре
доласка на маил javne.nabavke.dzgm@gmail.com.
Обилазак локација и мерење сигнала мора бити завршено најкасније 2 дана пре
отварања понуда. Приликом обиласка потребно је сачинити Извештај о мерењу сигнала
и исти приложити уз понуду на Обрасцу бр.14 . Такође,Понуђач је дужан да приложи
пуномоћје за особу која ће испред Понуђача извршити мерења,при чему образац
обиласка локације оверава особа која испред понуђача врши мерење сигнала. Уколико
измерени сигнал не буде задовољио минимум квалитета сигнала(за 2G и 3G) од 100dBm
или се Обилазак и мерење сигнала не изврше или не доставе уз понуду, понуда ће бити
одбијена.

ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ УЗ ПОНУДУ:
Детаљна спецификација понуђених пакета (Пакет 1, Пакет 2, Пакет 3)
Детаљна спецификација саобраћаја који се тарифира у оквиру припејд допуне након
потрошеног бесплатног саобраћаја у оквиру Пакета 1
Спецификација мобилних телефона које понуђач нуди у оквиру понуђеног буџета по
бенефицираним ценама од 1,00 динар.
Оверен образац потврде о обиласку терена и извештај о мерењу сигнала ( Образац 14)

Уколико комисија установи да није приложен неки од тражених образаца или прилога
наведених у конкурсној документацији, одбиће ту понуду као неприхватљиву.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________
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Напомене:
Образац Тех.спецификације понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду,група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац .
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ПАРТИЈА 3: ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА
Предмет јавне набавке су телекомуникационе услуге Интернет и
L3VPN
Интернет подразумева асиметричан приступ интернету тј. мрежи оператера
(испоручиоца) користећи оптичка влакна као медијум за пренос сигнала. Приступ
интернету се обезбеђије кроз посебну логичку виртуелну мрежу тј. VLAN намењен само
за саобраћај ка интернету. Кориснику (наручиоцу) се у тачки приступа обезбеђује
активна мрежна опрема ( медиа конвертор или одговарајућа опрема), Етернет
интерфејс, преносни пут кроз VLAN ID, ИП адресни опсег (статичке јавне ИП адресе) са
могућношћу адресирања максимално два хоста за конективност између опреме
корисника и оператера (испоручиоца). Повезивање на Интернет окусницу се врши
крутом везом, преко подземних оптичких влакана о трошку извршиоца услуге. Корисник
(наручилац) захтева могућност рутирања више статичких јавних ИП адреса од мреже
оператера ка активној опреми корисника (наручиоца). Секундарни ДНС обезбеђује
оператер (испоручилац).
L3VPN представља скуп заштићених веза између корисничких локација реализованих
преко IP/MPLS мреже на 3. нивоу ОСИ референтног модела. Наручилац захтева МПЛС
технологију или одговарајућу која ће обезбедити да се саобраћај корисника потпуно
одваја од саобраћаја остатка мреже. Наручилац захтева да ова услуга не може да се
пружа кроз Интернет мрежу, да је логички поптпуно одвојена од ње и да нема потребе за
коришћењем додатне заштите попут криптовања саобраћаја коришћењем ИПСец-а.
Услуга ,,L3VPN" омогућава повезивање локација путем креирања виртуелне приватне
мреже (ВПН) која ради на 3. слоју ОСИ референтног модела (Open System Interconection
Basic Reference Model). Све тачке од интереса за умрежавање се повезују на мрежу
оператера (испоручиоца) на трећем ОСИ нивоу референтног модела (конективност
између ЦЕ и ПЕ рутера у МПЛС терминологији) по посебном или истом VLAN ID.
Оператер је дужан да обезбеди, администрира и одржава ЦЕ рутер уколико то корисник
захтева. У случају да Наручилац располаже са активном опремом тј. ЦЕ рутером
администрација и одржавање рутера су обавеза наручиоца. Оператер (испоручилац)
обезбеђује фулл масх топологију, звезда топологију или комбинацију ове две топологије
у зависности од избора корисника и рутира саобраћај између тачака од интереса за
умрежавање при чему корисник задржава адресни план својих локалних рачунарских
мрежа. Наручиоцу се у захтеваној тачки прикључења обезбеђује активна мрежна опрема
(модем, медиа конвертор или одговарајућа опрема), Етхернет интерфејс, преносни пут
кроз VLAN ID. За сваку локацију која је предмет умрежавања дефинише с приступна
брзина. Наручилац захтева повезивање на МПЛС мрежу крутом везом, преко бакарних
парица или оптичких влакана. Тачка разграничења је активна мрежна опрема
(испоручиоца) која је у власништу оператера који је дужан да исту администира,
одржава у циљу обезбеђења квалитета сервиса
Услуга се односи на све локације наведене у табелама L3VPN
Улаз у комуникациони систем Понуђача услуга предвиђен за Наручиоца остварује се
преко комуникационих уређаја (рутера) Наручиоца и Понуђача.
ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА:
1. Понуђач прихвата да је тачка раздвајање периметара одговорности Понуђача и
Наручиоца утичница на уређају преко које се спаја комуникациони уређај Наручиоца.
2. Понуђач прихвата обавезу да ће постојећи сервиси преноса података несметано
функционисати у оквиру тражених брзина на свим локацијама, односно да ће на
располагању бити цео пропусни опсег.
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3. Понуђач обезбеђује модем , рутер или медија конвертор на локацијама и одржава
SHDSL/ADSL модем/медиа конвертор или рутер на локацијама. Администрација и
одржавање модема/медија конвертора или рутер треба да је урачуната у цену.
4. За повезивање L3VPN локација није дозвољено коришћење Интернета, нити тунела
преко Интернета, већ искључиво IP/MPLS (VPN) мрежа Понуђача која је одвојена од
Интернета.
5. Приступ на L3VPN локацијама је симетричан и асиметричан, са различитим брзинама
приступа.
6. Тражени пропусни опсег мора бити доступан са 5% толеранцијеза одступања од
декларисане расположивости, осим у случају прекида на правцу.
7. Преносни медијум су бакарне парице или оптичка влакна ( приводи морају бити
подземни).
8. У табели МЕСТО ВРШЕЊА УСЛУГЕ- дати су подаци о локацијама и траженим
карактеристикама услуге L3VPN и Интернет
9. Пружалац услуга је потребно да има у виду да постоји могућност захтева за
проширењем капацитета постојећих.
10. Пружалац услуга је дужан да у случају потребе Наручиоца и у складу са његовим
захтевом изврши пресељење линкова или обезбеди одговорајуће решење без додатних
трошкова у оквиру истог места.
11. Пружалац услуга ће извршити пуштање у рад телекомуникационе услуге
конективности сходно достављеном списку локација и плану динамике од стране
Наручиоца.
12. Због специфичности рада Наручиоца, Понуђач мора да обезбеди непрекидност у
раду и омогући коришћење телекомуникационе услуге која је предмет наруџбенице на
свим локацијама наведеним у табелама.
13. Успостављање функционалности услуга на свим локацијама не може бити дуже од
24 часа по локацији, почев од дана пријема писаног захтева Наручиоца, за сваку од
локација наведенених у табелама L3VPN. Реализација на свим локацијама и
појединачно и укупно се констатује обострано потписаним записником.
14. Понуђач мора да пружи сву стручну и техничку подршку приликом инсталирања,
конфигурисања и пуштања у рад целокупног система.
15. Под термином сметња подразумева се да услуга није расположива или да је умањен
ниво квалитета услуге у односу на квалитет услуге који је уговорен са Наручиоцем.
16. Време одзива је време које протекне од тренутка отварања захтева за сервисном
интервенцијом до тренутка када овлашћено лице Понуђача оствари, или покуша да
оствари, контакт са овлашћеним лицем Наручиоца у циљу размене информација о
насталој сметњи.
Наручилац је дужан да обезбеди лице које ће бити доступно за комуникацију техничком
особљу Понуђача и пружи сву неопходну помоћ у домену пружања информација и рада
на делу мреже који је у области одговорности корисникаНаручиоца.
17. Време за отклањање сметње је време које протекне од тренутка отварања захтева
за сервисном интервенцијом до тренутка када овлашћено лице Понуђача затвори
захтев. Захтев за сервинсом интервенцијом се затвара када овлашћено лице Понуђача
установи да је услуга поново расположива, а овлашћено лице Наручиоца потврди
функционалност сервиса.
18. Прекиди у раду услуга који су настали услед редовних радова на одржавању мреже
Понуђача, најављују се најмање 7 (седам) календарских дана унапредод стране
овлашћених лица Понуђача а ургентни радови у мрежи Понуђача, најављују се најмање
24 (двадесет четири) часа унапред од стране овлашћених лица Понуђача.
19. Обавештења о најављеним радовима се достављају Наручиоцу е-маил-ом. Е-маил
адресу на коју ће примати обавештења о овим радовима, Наручилац доставља при
потписивању Уговора.
20. Потребно је да Понуђач испуни следеће захтеве у погледу подршке:
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- Да постоји служба за пријем проблема (СД) пословних корисника која је на
располагању 24 х 7
- Преко СД-а
Понуђача, врше се пријављивања кварова, проблема у раду
телекомуникационе услуге L3VPN
- Пријављивање се врши путем телефона, Е-маил порука и/или корисничког Wеб
интерфејса. СД мора да пружи могућност увида у статус извршавања свих отворених
захтева везаних за техничку подршку и сервисирање, као и да има могућност прегледа
архиве затворених случајева.
- Време решавања проблема на воду је 12 сати ако је назнака хитно, 24 сата ако не
постоји назнака хитно
21. Понуђач је дужан да у случају потребе Наручиоца и у складу са његовим захтевом
обезбеди услове за прикључење нових локација са карактеристикама једног од
наведених водова.
МЕСТО ВРШЕЊА УСЛУГЕ
Ред.
број

Локација

1.

Горњи Милановац, Тихомира
Матијевић 1
Горњи Милановац, Тихомира
Матијевић 1
Горњи Милановац, Војводе Милана 37
Амбуланта Прањани
Амбуланта Бершићи
Амбуланта Враћевшница
Амбуланта Рудник
Амбуланта Г.Милановац
Амбуланта Г.Бањани
Амбуланта Таково
Амбуланта Гојна Гора
Амбуланта Каменица
Амбуланта Бољковци
Амбуланта Шилопај
Амбуланта Угриновци
Амбуланта Брђани
Амбуланта Драгољ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Приступ-сервис-брзина

Датум

Оптика-L3VPN/-4/4Мб
Оптика –Интернет-20/5Мбс
Бакар- L3VPN -10Мбс/1Мбс
Бакар - L3VPN -10Мбс/1Мбс
Бакар - L3VPN -10Мбс/1Мбс
Бакар - L3VPN -10Мбс/1Мбс
Бакар - L3VPN -10Мбс/1Мбс
Бакар - L3VPN -10Мбс/1Мбс
Бакар - L3VPN -10Мбс/1Мбс
Бакар - L3VPN -10Мбс/1Мбс
Бакар - L3VPN -10Мбс/1Мбс
Бакар - L3VPN -10Мбс/1Мбс
Бакар - L3VPN -10Мбс/1Мбс
Бакар - L3VPN -10Мбс/1Мбс
Бакар - L3VPN -10Мбс/1Мбс
Бакар - L3VPN -10Мбс/1Мбс
Бакар - L3VPN -10Мбс/1Мбс

Понуђач
М. П.

_____________________________

______________________________

Напомене:
Образац Тех.спецификације понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду,група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац .
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
4.1. Обавезни услови:
У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач у поступку јавне набавке мора
доказати:
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;
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, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом:
За Партију 1: Потврда о упису у регистар Републичке Агенције за електронске
комуникације за територију Републике Србије за пружање јавне говорне услуге преко
фиксне мреже.
За Партију 2: Потврда о упису у регистар Републичке Агенције за електронске
комуникације
за територију Републике Србије за пружање услуга мобилне
телефоније.
За Партију 3: Потврда о упису у регистар Републичке Агенције за електронске
комуникације за територију Републике Србије за пружање услуга интернета и преноса
података.
У складу са Чланом 75, став 2 ЗЈН, понуђач је дужан да наведе да је изричито поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
4.2. Доказивање испуњености обавезних услова:
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач доказује испуњеност обавезних услова
из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.) Закона, писаном изјавом датом под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу, а испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона,
доказује тако што доставља важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом и то:
За Партију 1: Доставља фотокопију Потврде о упису у регистар Републичке Агенције
за електронске комуникације за територију Републике Србије за пружање јавне говорне
услуге преко фиксне мреже.
За Партију 2: Доставља фотокопију Потврде о упису у регистар Републичке Агенције
за електронске комуникације за територију Републике Србије за пружање услуге мобилне
телефоније.
За Партију 3: Доставља фотокопију Потврде о упису у регистар Републичке Агенције
за електронске комуникације за територију Републике Србије за пружање услуге услуга
интернета и преноса података.
Испуњеност услова под тачком 4.1. став 2 конкурсне документације доказује се
достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9.
Конкурсне документације.
Понуђачи, који су уписани у Регистар понуђача, нису дужни да приликом
подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка
1) до 4) ЗЈН. ( Исто се наводи у Обрасцу 13 Конкурсне документације).

12

12

13

4.3. Додатни услови
Наручилац не захтева додатне услове за ову јавну набавку.
4.4. Доказивање испуњености додатних услова:
Наручилац не захтева додатне услове за ову јавну набавку.
4.5. НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа, уколико наведе интернет страницу на којој је
тражени доказ јавно доступан – обавезни и додатни услови (Члан 79 став 5 ЗЈН). Интернет
страницу навести на Обрасцу број 12.
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из
конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или
написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица
понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце
односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се
одбити.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани тракомспиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или
печат.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и
запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Дом здравља „Горњи Милановац“, ул. Тихомира
Матијевић, 32300 Г.Милановац, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати:
4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И ИНТЕРНЕТ И
ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе Дома здравља Горњи Милановац (на период од једне
године)“, поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно
навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и емаил.
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након
окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти
понуде да је неблаговремена.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није
одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава
права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.
Наручилац ће понуду одбити ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) ако понуђач није доставио изјаву о средству обезбеђења;
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4) ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном
документацијом;
5) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити
образац понуде и друге тражене обрасце).
5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или
више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је
предмет јавне набавке обликован по партијама:
Ова јавна набавка је обликована у три /3/ партије. Партије су обележене арапским
бројевима. Понуђач може да поднесе понуду за једну или за све три партије које су предмет
ове јавне набавке.
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Наручилац неће
прихватити понуду за део било које партије.
У случају да понуђач нуди целокупну набавку, понуда мора бити поднета тако да се
може оцењивати свака партија посебно и могу се понудити различити услови по партијама.
5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:
Понуда са варијантама није допуштена.
5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:
Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем
пре истека рока за подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена
у динарском износу, а не у процентима.
Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће
припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или
“Повлачење понуде за јавну набавку: ЈН 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ,
МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе Дома
здравља Горњи Милановац (на период од једне године)– НЕ ОТВАРАТИ.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује 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.
5.7. Понуда са подизвођачем:
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и 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 је дужан да за сваког подизвођача 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 за део набавке који ће извршити
преко подизвођача.
5.8. Заједничка понуда:
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана
75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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Додатне услове из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, у складу са тачком 4.3.
и 4.4. Конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1.) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2.) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
5.9. Захтеви у погледу места извршења и услова плаћања:
Начин плаћања цене: месечно. Плаћање се врши једном месечно, уплатом на
рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок пружања предметних услуга: 12 месеци од дана закључења Уговора.
Место извршења услуга су објекти Дома здравља „Горњи Милановац“ на свим
локацијама наведеним у техничким спецификацијама за набавку услуга.
5.10. Рок важења понуде:
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60
(шездесет) дана од дана отварања понуде.
5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Цена у понуди се исказује у динарима заокружена на две децимале, без ПДВ-а и
мора бити фиксна.
Цена са ПДВ-ом уписује се у Образац структуре цене.
У цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке.
У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора бити урачунат у цену
дату у понуди. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
5.12. Заштита података:
Наручилац је дужан да:
- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и податке
о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
- неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде.
5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:
Понуђач може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде путем:
- поште на адресу наручиоца: Дом здравља „Горњи Милановац“,ул. Тихомира
Матијевић 1, 32300 Г.Милановац, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не
отварати ЈН 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ,
ГПРС И ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе Дома здравља Горњи
Милановац (на период од једне године),
- или путем електронске поште ( е-маил) или факса, тако да е-маил или факс стигну
код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова. Уколико
захтев за додатним информацијма или појашњењем стигне након овог временског
инетрвала, сматраће се да је код наручиоца приспео првог наредног радног дана.
. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
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наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће у року од 3 (три) од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу
јавних набавки.
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.
5.14.

5.15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид)
код понуђача, односно његових подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
5.16. Негативне референце:
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3. исправа о наплаћеној уговорној казни;
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у
уговореном року;
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором;
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску
одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
5.17. Средство обезбеђења
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству обезбеђења, која је саставни
део конкурсне документације.
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Понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави средство обезбеђења за
извршење уговорне обавезе: регистровану меницу са овлашћењем на износ од 10% од
укупне вредности уговореног посла (без урачунатог ПДВ-а) са роком важења који је најмање
30 (тридесет) дана дужи од рока важности уговора, а почиње да тече од дана потписивања
Уговора.
Меница мора бити регистрована у складу са чланом 47а Закона о платном промету
(„Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011)
и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
овлашћења („Сл.гласник РС“ бр.56/2011), оверене печатом и потписане од стране лица
овлашћеног за заступање. Уз менице морају бити достављена уредно попуњена и
оверена менична овлашћења – писма , као и копију картона депонованих потписа, који
је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –
писму. Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
У случају да понуђач одустане од закључења уговора под условима датим у понуди или не
испуни друге обавезе у поступку набавке, наручилац ће активирати средства
финансијског обезбеђења.
По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев
Понуђача.
5.18. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Одлука о додели уговора у јавној набавци услуга бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ
ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за
потребе Дома здравља Горњи Милановац (на период од једне године) донеће се
применом критеријума „најнижа понуђена цена“, тако што ће се упоређивати укупна
понуђена цена по партији за сваку конкретну партију, дата у Обрасцу понуде, рангирањем
прихватљивих понуда.
Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама је
следећи:
1. Партија 1: УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ резервни елемент критеријума јесте рок
важења понуде. Наручилац ће доделити уговор о јавној набавци понуђачу који понуди дужи
рок важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде раније
предао понуду
2. Партија 2: УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ,ГПРС резервни елементи критеријума
су цена појединачних пакета и време достављања понуда.
Уколико две или више понуда имају исту цену предност ће имати понуђач који понуди
нижу цену пакета 3.
Уколико две или више понуда имају исту цену пакета 3, предност ће имати понуђач који
понуди нижу цену пакета 2.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде раније
предао понуду
3. Партија 3 : УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА И ПРЕНОС ПОДАТАКА резервни елемент
критеријума јесте рок важења понуде. Наручилац ће доделити уговор о јавној набавци
понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде раније
предао понуду
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу Извештаја
о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.
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5.19. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права
понуђача:
Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу (путем редовне поште или путем
електронске поште на е-маил: dzgm@dzgm.rs тако да е-маил стигне код наручиоца
радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова), а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије,
број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, сврха уплате: Захтев за заштиту права
са ознаком наручиоца и број јавне набавке, прималац уплате: Буџет Републике Србије,
уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.
Захтев за заштиту права садржи:
 назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
 назив и адресу наручиоца
 податке о јавниј набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
 повреде прописа којима с уређује поступак јавне набавке
 чињенице и доказе којима се повреде доказују
 потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
 потпис подносиоца
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чаном 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 и/или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 (пет ) дана од дана објављиваља одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона
о јавним набавкама, 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 ЗЈН.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој инетрнет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
5.20. Обавештење о року за закључење уговора:
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је за конкретну партију 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.
Понуђач је дужан да потписан и оверен уговор, уз потребну пратећу документацију
(средство финансијског обезбеђења, овлашћење за исто...) достави наручиоцу у року од 8
дана од дана пријема уговора од стране наручиоца.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
18

18

19

19

19

20

6.ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА

Образац 1
ЈН бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И
ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе
Дома здравља Горњи Милановац

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (е-маил)

ПОНУЂАЧ

___________________
Место и датум

___________________________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.
__________________________
Потпис овлашћеног лица
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Образац 2
ЈН бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И
ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе
Дома здравља Горњи Милановац

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је
понуду за јавну Набавку услуга ЈН бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ,
МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе Дома
здравља Горњи Милановац (на период од једне године), саставио и потписао

____________________________________________________________________
(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)
у име и за рачун понуђача.

_________________________________________________________
(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________

Име и презиме одговорног лица - директора
(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_____________________________

М.П.

Потпис одговорног лица - директора

______________________________
НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача,
односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је
неприменљив.
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Образац 3
ЈН бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И
ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе
Дома здравља Горњи Милановац

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче
Р.бр. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА УСЛУГА
КОЈУ НУДИ

% УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА

1

2

3

Датум: ___________

Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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Образац 4
ЈН бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И
ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе
Дома здравља Милановац

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (е-маил)
НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________
Место и датум
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.
__________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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Образац 5
ЈН бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И
ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе
Дома здравља Горњи милановац

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку услуга бр.4/2020–
УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И ИНТЕРНЕТ И
ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе Дома здравља Горњи Милановац (на период од
једне године).
Овлашћујемо члана Групе ____________________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

Пун назив и
седиште члана
групе

Врста услуга
које нуди

Учешће члана
групе у
понуди (%)

Потпис одговорног
лица и печат члана
групе

Овлашћени члан

________________
м.п.
Члан групе

______________
м.п.
Члан групе

______________
м.п.

ПОНУЂАЧ

___________________
Место и датум

___________________________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.
__________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
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Образац 6
ЈН бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И
ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе
Дома здравља Горњи Милановац

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (е-маил)
НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

ПОНУЂАЧ

___________________
Место и датум

___________________________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.
__________________________
Потпис овлашћеног лица
НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
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Образац 7
ЈН бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И
ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе
Дома здравља Горњи Милановац

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________
[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

НАПОМЕНА:
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:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________
М.П.
26

26

27

27

27

28

Образац 8
МОДЕЛ УГОВОРА за Партију бр. 1
Модел уговора
(понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

На основу Одлуке о додели уговора број _____ од _____2020. године, закључује се

УГОВОР
О јавној набавци услуга:
УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ
ДОМА ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ (на период од једне године)
У поступку ЈН мале вредности број 4/2020
Закључен између:
1. ДОМА ЗДРАВЉА Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевић 1, кога заступа в.д.
Александар Чивовић, директор /у даљем тексту: Наручилац/ и
2.
__________________________________________________________,
______________________________________________
/у даљем тексту: Давалац услуга/
Подаци о Наручиоцу:
ПИБ: 106106068
Матични број: 17776037
Број рачуна: 840-798661-45
Телефон: 032/515-0-110
Телефакс: 032/721-040
Е-маил: dzgm@dzgm.rs

кога

заступа

Подаци о Даваоцу услуга:
ПИБ:
Матични број:
Број рачуна:
Телефони:
Телефакс:
Е-маил:

Уговорне стране су се договориле о следећем:
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности, обликован по
партијама, прописан одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), ради набавке телефонске услуге: Партија 1 - услуге јавне
фиксне телефоније - број набавке 4/2020;
да је Давалац услуге
у својству Понуђача доставио своју Понуду бр.
__________________ од ___________.2020. године (у даљем тексту: Понуда) и саставни
део је овог Уговора;
- да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора број ___________од ____2020. године
доделио Уговор о јавној набавци Даваоцу услуге.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет Уговора су телефонске услуге – јавне фиксне телефоније из члана 1. овог Уговора
за потребе Наручиоца, на основу прихваћене Понуде Давоца услуга бр. __________ од
________.2020. године и техничке спецификације из конкурсне документације Наручиоца,
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која Понуда и спецификација су саставни део овог Уговора, и са истим чине недељиву
целину.
Давалац услуге је дужан да пружа услугу јавне фиксне телефоније на територији
Републике Србије у складу са важећим Закононом о електронским комуникацијама
Републике Србије; Општим услови пружања предметних услуга, одобреним од стране
надлежног регулаторног тела у Републици Србији; условима који произилазе из важеће
потврде издате од стране РАТЕЛ-а (Републичка агенција за електронске комуникације);
прихваћеном Понудом и важећим ценовником Даваоца услуге, који је саставни део овог
Уговора.
Давалац услуга се обавезује се обавезује да:
1) Извршена предметна услуга буде одговарајућег квалитета, у складу са условима за
јавну фиксну телефонију који произлазе из одговарајуће лиценце за јавну фиксну
телекомуникациону мрежу и услуге јавне фиксне телекомуникацоне мреже, које је издала
Републичка агенција за електронске комуникације за територију Републике Србије;
2) услуга јавне телефоније омогућава разговор и све остале услуге у фиксној
телефонији по званичном ценовнику Даваоца услуга, у складу са ставом 2 овог члана;
3) Услуга јавне фиксне телефоније омогућава разговор у земљи и иностранству,
коришћење корисничког сервиса код Даваоца услуге, као и све остале услуге обухваћене
јавном фиксном телефонијом, а које Наручилац користи у току трајања Уговора.
ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Јединична цена из образца структуре цене Даваоца услуге је фиксна и не може се мењати
ни по којој основи за читаво време трајања Уговора.
Члан 4.
Плаћање предметних услуга ће се вршити месечно.
Након извршене услуге Наручиоцу, у складу са чланом 2. овог Уговора, Давалац услуге
доставља рачун за извршену услугу.
Рачуни који нису сачињени у складу са одредбама овог Уговора биће враћени Даваоцу
услуге, а плаћање одложено на штету Даваоца услуге, све док се не изврши исправка и
испостава ваљано сачињеног рачуна.
Наручилац има обавезу да изврши плаћање испостављеног, и овереног од стране
овлашћеног лица Наручиоца, рачуна сачињеног у складу са предходно наведеним у ставу 13 овог члана, у року од ______________ (словима: ________________) календарских дана
од датума промета пружених услуга.
Плаћање се врши уплатом на рачун Даваоца услуге број __________________ који се води
код _______________________________ Банке.
Потраживања из Уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити
се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин
бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( Уредба о
критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања
сагласности за закључивање одређених уговора који, због расхода, захтевају плаћање у
више година „Сл. гласник РС“ бр. 21 од 22.02.2014. године).
КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ
Члан 5.
Давалац услуге је дужан да на дан потписивања овог Уговора обезбеди све услове за
пружање услуга јавне фиксне телефоније на територији Републике Србије у складу са
условима који произилазе из важеће потврде издате од стране РАТЕЛ-а (Републичка
агенција за електронске комуникације).
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За квантитет услуге гарантује и одговара Давалац услуге, који Наручиоцу гарантује да
извршена услуга потпуно одговара свим техничким описима, карактеристикама и
спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и датој Понуди. Уколико се
приликом
вршења услуге, која је предмет понуде, констатују недостаци у погледу
квантитета Наручилац одмах, обавештава Даваоца услуге (рекламација), који је дужан да
недостатке отклони у року прописаном важећим Законом о електронским комуникацијама.
Гаранција на пружене услуге морају трајати до истека рока важности овог Уговора, а
Кориснички сервис Даваоца услуга мора бити доступан према Наручиоцу 24 часа, 365
дана.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 6.
Давалац услуге се обавезује да у тренутку потписивања овог Уговора достави једну важећу
и регистровану бланко меницу, оверену печатом и потписане од стране лица овлашћеног за
заступање, и којом гарантује уредно извршење свих својих уговорних обавеза, односно
уговореног посла.
Уз меницу из предходног става мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, као и копија картона депонованих потписа, која је издата од стране
пословне банке коју Давалац услуга наводи у меничном овлашћењу – писму, за Наручиоца
како би запримљену меницу могао попунити у складу са овим Уговором.
Меница из става 1 овог члана је за добро извршење посла, са назначеним, у меничном
овлашћењу, номиналним износом од 10% (десет процената) од укупне уговорене вредности
без ПДВ-а, са роком важења менице који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока
важења овог Уговора.
Меница и менично овлашћење (писмо) из става 1 и 2 овог члана се држе у благајни
Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Даваоца услуге, и по завршеном послу
Наручилац ће предметну меницу вратити, на писни захтев Даваоца услуге.
ВИША СИЛА
Члан 7.
Случајевима више силе сматрају се, посебно следећи догађаји који уговорне стране нису
могле предвидети нити избећи: природне непогоде и хаварије, потрес, пожар,
експлозије, рат, побуна, који ометају или спречавају благовремено извршавање Уговора,
укључујући и акте државних органа који се односе на извршење уговорних обавеза.
Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед више силе
и/или аката државних органа, мора одмах од наступања случаја догађаја из става 1. овог
члана, писаним путем обавестити другу Уговорну страну о наступању ових догађаја.
Обавештење из става 2. овог члана, мора садржати податке о тренутку наступања и
карактеру ових догађаја, као и њихове евентуалне последице.
Уговорна страна код које је наступио случај више силе, дужна је свим средствима да настоји
да у најкраћем могућем року уклони њене последице и омогући неометану
реализацију Уговора.
Уговорна страна из става 4. овог члана је дужна да обавештава другу уговорну
страну о предузетим мерама, статусу, трајању и отклањању више силе.
Уколико догађаји трају дуже од 30 календарских дана уговорне стране могу раскинути
овај Уговор, уз писмено обавештење о једностраном раскиду, достављено другој
страни у року не краћем од 5 (пет) календарских дана пре датума планираног
раскида.
У случају оваквог раскида Уговора, ниједна од уговорних страна нема право да
захтева од друге уговорне стране накнаду за трошкове који су из тога проистекли.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Давалац услуге је дужан да Наручиоцу надокнади сву штету коју проузрокује
Наручиоцу или трећим лицима извршењем/неизвршењем обавезе из члана 2. овог
Уговора.
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Давалац услуге се обавезује да податке/документацију које је добио од Наручиоца или је до
њих дошао током рада, чува као пословну, државну или службену тајну и након престанка
уговорних обавеза, у складу са одредбама овог Уговора и прописима Републике Србије
којима се уређује заштита пословне тајне и тајност података.
Уколико Давалац услуге поступи супротно ставу 2 овог члана, а Наручилац због тога
претрпи штету, Давалац услуге је дужан да Наручиоцу надокнади стварно причињену штету.
Члан 9.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
У складу са ставом 1 овог члана уговорна страна је дужна писменим путем обавестити
другу уговорну страну, о једностарном раскиду уговора.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема
писменог обавештења о раскиду Уговора.
Члан 10.
За све оно што није регулисано овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о електронским комуникацијама, Општи услови пружања предметних
услуга (одобрени од стране надлежног регулаторног тела у Републици Србији) и одредбе
других позитивноправних прописа применљивих, с обзиром на предмет Уговора.
Саставни део овог Уговора је типски Уговор Даваоца услуга, чија је примена обавезујућа у
сладу са Законом о електронским комуникацијама и додељеном лиценцом РАТЕЛ-а.
(уколико га је Давалац услуге приложио уз Понуду).
У случају колизије одредаба овог Уговора и типског Уговора Даваоца услуга примењују се
одредбе овог Уговора, уколико нису у супротности са Законом о електронским
комуникацијам, одобреним Општим условима за пружање предметних услуга и додељеном,
Даваоцу услуга, лиценцом за предметне услуге.
Члан 11.
Овај Уговор се закључује на одређено време и производи правно дејство од дана
закључења Уговора до истека периода од 1 (једне) године, односно до утрошка средстава из
члана 3. став 4 овог Уговора, предвиђеним за ову намену, који услов раније наступи.
Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе
уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се
сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.
Евентуалне измене и допуне овог Уговора могу бити извршене у писменој форми, уз
обостану сагласност уговорних страна, у складу са законом којим се уређују јавне набавке и
другим важећим прописима.
Члан 12.
У случају спора по овом Уговору, који се не може решити договором уговорних страна,
надлежан је стварно надлежни суд у Чачку.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у 4 примерака, а свака страна задржава по 2 за своје потребе.
ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА
_____________________________
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ЗА НАРУЧИОЦА
________________________________
в.д.директор
Дома Здравља
др Александар Чивовић
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МОДЕЛ УГОВОРА за Партију бр. 2
Модел уговора
(понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

На основу Одлуке о додели уговора број _____ од _____2020. године, закључује се

УГОВОР
О јавној набавци услуга:
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ,ГПРС ЗА ПОТРЕБЕ
ДОМА ЗДРАВЉА Горњи милановац (на период од једне године)
У поступку ЈН мале вредности број 4/2020
Закључен између:
1. ДОМА ЗДРАВЉА Горњи милановац, ул. Тихомира Матијевића 1, кога заступа в.д.
Александар Чивовић, директор /у даљем тексту: Наручилац/ и
2.
__________________________________________________________,
______________________________________________
/у даљем тексту: Давалац услуга/
Подаци о Наручиоцу:
ПИБ: 106106068
Матични број: 17776037
Број рачуна: 840-798661-45
Телефон: 032/515-0-110
Телефакс: 032/721-040
Е-маил:dzgm@dzgm.rs

кога

заступа

Подаци о Даваоцу услуга:
ПИБ:
Матични број:
Број рачуна:
Телефони:
Телефакс:
Е-маил:

Уговорне стране су се договориле о следећем:
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је:
- Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности, обликован по партијама,
прописан одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), ради набавке телефонске услуге, Партија 2 - услуге мобилне
телефоније,ГПРС, - број набавке 4/2020;
- Давалац услуге, у својству Понуђача, доставио своју Понуду бр. _________ од
______.2020. године (у даљем тексту: Понуда) и саставни део је овог Уговора;
- Наручилац својом Одлуком број __________од ____2020. године доделио Уговор о
јавној набавци Даваоцу услуге.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет Уговора су телефонске услуге – услуге мобилне телефоније, за потребе
Наручиоца, на основу прихваћене Понуде Давоца услуга бр. _______________ од
_______.2020. године и техничке спецификације из конкурсне документације Наручиоца,
која Понуда и спецификација су саставни део овог Уговора, и са истим чине недељиву
целину.
Давалац услуге је дужан да пружа услугу мобилне телефоније на територији Републике
Србије у складу са важећим Закононом о електронским комуникацијама Републике
Србије; Општим услови пружања предметних услуга, одобреним од стране надлежног
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регулаторног тела у Републици Србији; условима који произилазе из важеће потврде
издате од стране РАТЕЛ-а (Републичка агенција за електронске комуникације);
прихваћеном Понудом и важећим ценовником Даваоца услуге, који је саставни део овог
Уговора.
Давалац услуга се обавезује се обавезује да:
1) Извршена предметна услуга буде одговарајућег квалитета, у складу са условима који
произилазе из одговарајуће лиценце за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге
јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са ГСМ/ГСМ1800 и УМТС/ИМТ-2000
стандардом које је издала републичка Агенција за електронске комуникације за територију
Републике Србије;
2) у складу са потребама Наручиоца, а на његов писани захтев, на одговарајућим мобилним
бројевима активира собраћај за пренос података, уз право Наручиоца да изабере количину
саобраћаја у складу са техничком спецификацијом;
3) Услуга мобилне телефоније омогућава разговор, као и слање СМС и ММС порука у
мрежи и ван мреже мобилног оператера у земљи и иностранству, затим разговор
према фиксним телефонским линијама, могућност коришћења интернета кроз предметну
услугу, проверу стања рачуна и коришћење корисничког сервиса код Даваоца услуге, као
и све остале услуге обухваћене мобилном телефонијом, а које Наручилац користи у току
трајања Уговора.
ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Јединична цена из образца структуре цене Даваоца услуге је фиксна и не може се мењати
ни по којој основи за читаво време трајања Уговора.
Члан 4.
Плаћање предметних услуга ће се вршити месечно.
Након извршене услуге Наручиоцу, у складу са чланом 2. овог Уговора, Давалац услуге
доставља рачун за извршену услугу.
Рачуни који нису сачињени у складу са одредбама овог Уговора биће враћени Даваоцу
услуге, а плаћање одложено на штету Даваоца услуге, све док се не изврши исправка и
испостава ваљано сачињеног рачуна.
Наручилац има обавезу да изврши плаћање испостављеног, и овереног од стране
овлашћеног лица Наручиоца, рачуна сачињеног у складу са предходно наведеним у ставу 13 овог члана, у року од ______________ (словима: ________________) календарских дана,
од датума промета пружених услуга.
Плаћање се врши уплатом на рачун Даваоца услуге број __________________ који се води
код _______________________________ Банке.
(Напомена: коначан текст у Уговору зависи од статуса чланова групе понуђача, као и од начина на
који је уређено плаћање споразумом о заједничком извршењу посла)
Потраживања из Уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити
се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин
бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( Уредба о
критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања
сагласности за закључивање одређених уговора који, због расхода, захтевају плаћање у
више година „Сл. гласник РС“ бр. 21 од 22.02.2014. године).
КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ
Члан 5.
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Давалац услуге је дужан да на дан потписивања овог Уговора, обезбеди све услове за
пружање услуга мобилне телефоније на територији Републике Србије у складу са условима
који произилазе из важеће потврде издате од стране РАТЕЛ-а (Републичка агенција за
електронске комуникације).
За квантитет услуге гарантује и одговара Давалац услуге, који Наручиоцу гарантује да
извршена услуга
потпуно одговара свим техничким описима, карактеристикама и
спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и датој Понуди. Уколико се
приликом
вршења услуге, која је предмет понуде, констатују недостаци у погледу
квантитета Наручилац одмах, обавештава Даваоца услуге (рекламација), који је дужан да
недостатке отклони у року прописаном важећим Законом о електронским комуникацијама.
Гаранција на пружене услуге морају трајати до истека рока важности овог Уговора, а
Кориснички сервис Даваоца услуга мора бити доступан према Наручиоцу 24 часа, 365
дана.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 6.
Давалац услуге се обавезује да у тренутку потписивања овог Уговора достави једну важећу
и регистровану бланко меницу, оверену печатом и потписане од стране лица овлашћеног за
заступање, и којом гарантује уредно извршење свих својих уговорних обавеза, односно
уговореног посла.
Уз меницу из предходног става мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, као и копија картона депонованих потписа, која је издата од стране
пословне банке коју Давалац услуга наводи у меничном овлашћењу – писму, за Наручиоца
како би запримљену меницу могао попунити у складу са овим Уговором.
Меница из става 1 овог члана је за добро извршење посла, са назначеним, у меничном
овлашћењу, номиналним износом од 10% (десет процената) од укупне уговорене вредности
без ПДВ-а, са роком важења менице који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока
важности овог Уговора.
Меница и менично овлашћење (писмо) из става 1 и 2 овог члана се држе у благајни
Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Даваоца услуге, и по завршеном послу
Наручилац ће предметну меницу вратити, на писни захтев Даваоца услуге.
Члан 7.
У случају мањкавости за добро извршење посла, из разлога који се могу приписати Даваоцу
услуге, исти је дужан да Наручиоцу плати номинални износ од 10% (десет процената) од
укупне вредности појединачне услуге на месечном нивоу, без ПДВ-а, а по истеку накнадног
рока из става 2 овог члана.
Ако Давалац услуге не испуни обавезу извршења услуге ни у накнадном року којег одреди
Наручилац, овај Уговор се може раскинути истеком последњег дана накнадног рока, а
наплаћена средства по основу активирања меница Наручилац задржава на име накнаде
штете. Наручилац има обавезу да Даваоца услуге посебно обавести да је предметни
Уговор раскинут.
Меница се не може наплатити ако Давалац услуге није извршио своју обавезу због пропуста
Наручиоца да изврши своју обавезу плаћања.
ВИША СИЛА
Члан 8.
Случајевима више силе сматрају се, посебно следећи догађаји који уговорне стране нису
могле предвидети нити избећи: природне непогоде и хаварије, потрес, пожар,
експлозије, рат, побуна, који ометају или спречавају благовремено извршавање Уговора,
укључујући и акте државних органа који се односе на извршење уговорних обавеза.
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Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед више силе
и/или аката државних органа, мора одмах од наступања случаја догађаја из става 1. овог
члана, писаним путем обавестити другу Уговорну страну о наступању ових догађаја.
Обавештење из става 2. овог члана, мора садржати податке о тренутку наступања и
карактеру ових догађаја, као и њихове евентуалне последице.
Уговорна страна код које је наступио случај више силе, дужна је свим средствима да настоји
да у најкраћем могућем року уклони њене последице и омогући неометану
реализацију Уговора.
Уговорна страна из става 4. овог члана је дужна да обавештава другу уговорну
страну о предузетим мерама, статусу, трајању и отклањању више силе.
Уколико догађаји трају дуже од 30 календарских дана уговорне стране могу раскинути
овај Уговор, уз писмено обавештење о једностраном раскиду, достављено другој
страни у року не краћем од 5 (пет) календарских дана пре датума планираног
раскида.
У случају оваквог раскида Уговора, ниједна од уговорних страна нема право да
захтева од друге уговорне стране накнаду за трошкове који су из тога проистекли.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Давалац услуге је дужан да Наручиоцу надокнади сву штету коју проузрокује
Наручиоцу или трећим лицима извршењем/неизвршењем обавезе из члана 2. овог
Уговора.
Давалац услуге се обавезује да податке/документацију које је добио од Наручиоца или је до
њих дошао током рада, чува као пословну, државну или службену тајну и након престанка
уговорних обавеза, у складу са одредбама овог Уговора и прописима Републике Србије
којима се уређује заштита пословне тајне и тајност података.
Уколико Давалац услуге поступи супротно ставу 2 овог члана, а Наручилац због тога
претрпи штету, Давалац услуге је дужан да Наручиоцу надокнади стварно причињену штету.
Члан 10.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
У складу са ставом 1 овог члана уговорна страна је дужна писменим путем обавестити
другу уговорну страну, о једностарном раскиду уговора.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема
писменог обавештења о раскиду Уговора.
Члан 11.
За све оно што није регулисано овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим
дносима, Закона о електронским комуникацијама, Општи услови пружања предметних
услуга (одобрени од стране надлежног регулаторног тела у Републици Србији) и одредбе
других позитивноправних прописа применљивих, с обзиром на предмет Уговора.
Саставни део овог Уговора је типски Уговор Даваоца услуга, чија је примена обавезујућа у
сладу са Законом о електронским комуникацијама и додељеном лиценцом РАТЕЛ-а
(уколико га је Давалац услуге приложио уз Понуду).
У случају колизије одредаба овог Уговора и типског Уговора Даваоца услуга примењују
се одредбе овог Уговора, уколико нису у супротности са Законом о електронским
комуникацијам, одобреним Општим условима за пружање предметних услуга и додељеном,
Даваоцу услуга, лиценцом за предметне услуге.
Члан 12.
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Овај Уговор се закључује на одређено време и производи правно дејство од дана
закључења Уговора до истека периода од 1 (једне) године, односно до утрошка средстава из
члана 3 став 4 овог Уговора, предвиђеним за ову намену, који услов раније наступи.
Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе
уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се
сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.
Евентуалне измене и допуне овог Уговора могу бити извршене у писменој форми, уз
обостану сагласност уговорних страна, у складу са законом којим се уређују јавне набавке и
другим важећим прописима.
Члан 13.
У случају спора по овом Уговору, који се не може решити договором уговорних страна,
надлежан је стварно надлежни суд у Чачку.
Члан 14.
Овај Уговор је сачињен у 4 примерака, а свака страна задржава по 2 за своје потребе.

ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА
_____________________________
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ЗА НАРУЧИОЦА
________________________________
в.д.директор
Дома Здравља
др Александар Чивовић
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МОДЕЛ УГОВОРА за Партију бр. 3
Модел уговора
(понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

На основу Одлуке о додели уговора број _____ од _____2020. године, закључује се

УГОВОР
О јавној набавци услуга:
ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА ЗА ПОТРЕБЕ
ДОМА ЗДРАВЉА Горњи милановац (на период од једне године)
У поступку ЈН мале вредности број 4/2020
Закључен између:
1. ДОМА ЗДРАВЉА Горњи милановац, ул. Тихомира Матијевића 1, кога заступа в.д.
Александар Чивовић, директор /у даљем тексту: Наручилац/ и
2.
__________________________________________________________,
______________________________________________
/у даљем тексту: Давалац услуга/
Подаци о Наручиоцу:
ПИБ: 106106068
Матични број: 17776037
Број рачуна: 840-798661-45
Телефон: 032/515-0-110
Телефакс: 032/721-040
Е-маил:dzgm@dzgm.rs

кога

заступа

Подаци о Даваоцу услуга:
ПИБ:
Матични број:
Број рачуна:
Телефони:
Телефакс:
Е-маил:

Уговорне стране су се договориле о следећем:
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је:
- Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности, обликован по партијама,
прописан одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), ради набавке телефонске услуге, Партија 3 - услуге интернета и
преноса података - број набавке 4/2020;
- Давалац услуге, у својству Понуђача, доставио своју Понуду бр. _________ од
______.2020. године (у даљем тексту: Понуда) и саставни део је овог Уговора;
- Наручилац својом Одлуком број __________од ____2020. године доделио Уговор о
јавној набавци Даваоцу услуге.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет Уговора су телефонске услуге – услуге интернета и преноса података , за
потребе Наручиоца, на основу прихваћене Понуде Давоца услуга бр. _______________ од
_______.2020. године и техничке спецификације из конкурсне документације Наручиоца,
која Понуда и спецификација су саставни део овог Уговора, и са истим чине недељиву
целину.
Давалац услуге је дужан да пружа услугу мобилне телефоније на територији Републике
Србије у складу са важећим Закононом о електронским комуникацијама Републике
Србије; Општим услови пружања предметних услуга, одобреним од стране надлежног
регулаторног тела у Републици Србији; условима који произилазе из важеће потврде
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издате од стране РАТЕЛ-а (Републичка агенција за електронске комуникације);
прихваћеном Понудом и важећим ценовником Даваоца услуге, који је саставни део овог
Уговора.
Давалац услуга се обавезује се обавезује да:
1) Извршена предметна услуга буде одговарајућег квалитета, у складу са условима који
произилазе из одговарајуће потврде о упису у регистар које је издала републичка Агенција
за електронске комуникације за територију Републике Србије;
2) Извршена предметна услига буде у складу са техничком спецификацијом, захтевима
Наручиоца и обрасцем понуде који су сатавни део уговра.
ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Јединична цена из образца структуре цене Даваоца услуге је фиксна и не може се мењати
ни по којој основи за читаво време трајања Уговора.
Члан 4.
Плаћање предметних услуга ће се вршити месечно.
Након извршене услуге Наручиоцу, у складу са чланом 2. овог Уговора, Давалац услуге
доставља рачун за извршену услугу.
Рачуни који нису сачињени у складу са одредбама овог Уговора биће враћени Даваоцу
услуге, а плаћање одложено на штету Даваоца услуге, све док се не изврши исправка и
испостава ваљано сачињеног рачуна.
Наручилац има обавезу да изврши плаћање испостављеног, и овереног од стране
овлашћеног лица Наручиоца, рачуна сачињеног у складу са предходно наведеним у ставу 13 овог члана, у року од ______________ (словима: ________________) календарских дана,
од датума промета пружених услуга.
Плаћање се врши уплатом на рачун Даваоца услуге број __________________ који се води
код _______________________________ Банке.
(Напомена: коначан текст у Уговору зависи од статуса чланова групе понуђача, као и од начина на
који је уређено плаћање споразумом о заједничком извршењу посла)
Потраживања из Уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити
се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин
бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( Уредба о
критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања
сагласности за закључивање одређених уговора који, због расхода, захтевају плаћање у
више година „Сл. гласник РС“ бр. 21 од 22.02.2014. године).
КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ
Члан 5.
Давалац услуге је дужан да на дан потписивања овог Уговора, обезбеди све услове за
пружање услуга мобилне телефоније на територији Републике Србије у складу са условима
који произилазе из важеће потврде од стране РАТЕЛ-а (Републичка агенција за електронске
комуникације).
За квантитет услуге гарантује и одговара Давалац услуге, који Наручиоцу гарантује да
извршена услуга
потпуно одговара свим техничким описима, карактеристикама и
спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и датој Понуди. Уколико се
приликом
вршења услуге, која је предмет понуде, констатују недостаци у погледу
квантитета Наручилац одмах, обавештава Даваоца услуге (рекламација), који је дужан да
недостатке отклони у року прописаном важећим Законом о електронским комуникацијама.
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Гаранција на пружене услуге морају трајати до истека рока важности овог Уговора, а
Кориснички сервис Даваоца услуга мора бити доступан према Наручиоцу 24 часа, 365
дана.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 6.
Давалац услуге се обавезује да у тренутку потписивања овог Уговора достави једну важећу
и регистровану бланко меницу, оверену печатом и потписане од стране лица овлашћеног за
заступање, и којом гарантује уредно извршење свих својих уговорних обавеза, односно
уговореног посла.
Уз меницу из предходног става мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, као и копија картона депонованих потписа, која је издата од стране
пословне банке коју Давалац услуга наводи у меничном овлашћењу – писму, за Наручиоца
како би запримљену меницу могао попунити у складу са овим Уговором.
Меница из става 1 овог члана је за добро извршење посла, са назначеним, у меничном
овлашћењу, номиналним износом од 10% (десет процената) од укупне уговорене вредности
без ПДВ-а, са роком важења менице који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока
важности овог Уговора.
Меница и менично овлашћење (писмо) из става 1 и 2 овог члана се држе у благајни
Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Даваоца услуге, и по завршеном послу
Наручилац ће предметну меницу вратити, на писни захтев Даваоца услуге.
Члан 7.
У случају мањкавости за добро извршење посла, из разлога који се могу приписати Даваоцу
услуге, исти је дужан да Наручиоцу плати номинални износ од 10% (десет процената) од
укупне вредности појединачне услуге на месечном нивоу, без ПДВ-а, а по истеку накнадног
рока из става 2 овог члана.
Ако Давалац услуге не испуни обавезу извршења услуге ни у накнадном року којег одреди
Наручилац, овај Уговор се може раскинути истеком последњег дана накнадног рока, а
наплаћена средства по основу активирања меница Наручилац задржава на име накнаде
штете. Наручилац има обавезу да Даваоца услуге посебно обавести да је предметни
Уговор раскинут.
Меница се не може наплатити ако Давалац услуге није извршио своју обавезу због пропуста
Наручиоца да изврши своју обавезу плаћања.
ВИША СИЛА
Члан 8.
Случајевима више силе сматрају се, посебно следећи догађаји који уговорне стране нису
могле предвидети нити избећи: природне непогоде и хаварије, потрес, пожар,
експлозије, рат, побуна, који ометају или спречавају благовремено извршавање Уговора,
укључујући и акте државних органа који се односе на извршење уговорних обавеза.
Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед више силе
и/или аката државних органа, мора одмах од наступања случаја догађаја из става 1. овог
члана, писаним путем обавестити другу Уговорну страну о наступању ових догађаја.
Обавештење из става 2. овог члана, мора садржати податке о тренутку наступања и
карактеру ових догађаја, као и њихове евентуалне последице.
Уговорна страна код које је наступио случај више силе, дужна је свим средствима да настоји
да у најкраћем могућем року уклони њене последице и омогући неометану
реализацију Уговора.
Уговорна страна из става 4. овог члана је дужна да обавештава другу уговорну
страну о предузетим мерама, статусу, трајању и отклањању више силе.
Уколико догађаји трају дуже од 30 календарских дана уговорне стране могу раскинути
овај Уговор, уз писмено обавештење о једностраном раскиду, достављено другој
страни у року не краћем од 5 (пет) календарских дана пре датума планираног
раскида.
У случају оваквог раскида Уговора, ниједна од уговорних страна нема право да
захтева од друге уговорне стране накнаду за трошкове који су из тога проистекли.
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Давалац услуге је дужан да Наручиоцу надокнади сву штету коју проузрокује
Наручиоцу или трећим лицима извршењем/неизвршењем обавезе из члана 2. овог
Уговора.
Давалац услуге се обавезује да податке/документацију које је добио од Наручиоца или је до
њих дошао током рада, чува као пословну, државну или службену тајну и након престанка
уговорних обавеза, у складу са одредбама овог Уговора и прописима Републике Србије
којима се уређује заштита пословне тајне и тајност података.
Уколико Давалац услуге поступи супротно ставу 2 овог члана, а Наручилац због тога
претрпи штету, Давалац услуге је дужан да Наручиоцу надокнади стварно причињену штету.
Члан 10.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
У складу са ставом 1 овог члана уговорна страна је дужна писменим путем обавестити
другу уговорну страну, о једностарном раскиду уговора.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема
писменог обавештења о раскиду Уговора.
Члан 11.
За све оно што није регулисано овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим
дносима, Закона о електронским комуникацијама, Општи услови пружања предметних
услуга (одобрени од стране надлежног регулаторног тела у Републици Србији) и одредбе
других позитивноправних прописа применљивих, с обзиром на предмет Уговора.
Саставни део овог Уговора је типски Уговор Даваоца услуга, чија је примена обавезујућа у
сладу са Законом о електронским комуникацијама и додељеном лиценцом РАТЕЛ-а
(уколико га је Давалац услуге приложио уз Понуду).
У случају колизије одредаба овог Уговора и типског Уговора Даваоца услуга примењују
се одредбе овог Уговора, уколико нису у супротности са Законом о електронским
комуникацијам, одобреним Општим условима за пружање предметних услуга и додељеном,
Даваоцу услуга, лиценцом за предметне услуге.
Члан 12.
Овај Уговор се закључује на одређено време и производи правно дејство од дана
закључења Уговора до истека периода од 1 (једне) године, односно до утрошка средстава из
члана 3 став 4 овог Уговора, предвиђеним за ову намену, који услов раније наступи.
Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе
уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се
сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.
Евентуалне измене и допуне овог Уговора могу бити извршене у писменој форми, уз
обостану сагласност уговорних страна, у складу са законом којим се уређују јавне набавке и
другим важећим прописима.
Члан 13.
У случају спора по овом Уговору, који се не може решити договором уговорних страна,
надлежан је стварно надлежни суд у Чачку.
Члан 14.
Овај Уговор је сачињен у 4 примерака, а свака страна задржава по 2 за своје потребе.
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ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА
_____________________________
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ЗА НАРУЧИОЦА
________________________________
в.д.директор
Дома Здравља
др Александар Чивовић
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Образац 9
ЈН бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И
ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе
Дома здравља Горњи Милановац

На основу Члана 61 став 5 Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15
и 68/15) и Члана 13 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. Гласник РС“
86/2015), захтева се

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Обавезујем се да ћу, на основу Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12,
14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ,

по позиву за ЈН бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ

ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за
потребе Дома здравља Горњи Милановац (на период од једне године), који је упутио
Дом здравља «Чачак» Чачак, као наручилац, приликом потписивања уговора, доставити
наручиоцу средство обезбеђења, регистровану бланко меницу са овлашћењем на 10%
износа од укупне вредности уговореног посла ( без урачунатог ПДВ-а),

са роком

важења који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока важности уговора, а почиње да тече
од дана потписивања Уговора, којом се обезбеђује испуњење уговорних обавеза.
Обавезујем се, да ћу истовремено, са предајом менице, предати копије картона са
депонованим потписима овлашћених лица понуђача.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________
М.П.
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Образац 10
Општи подаци о Понуђачу:
Назив и седиште:__________________________________
Матични број: ____________________________________
ПИБ: ____________________________________________
Особа за контакт: _________________________________
Е-маил адреса ___________________________________
На основу позива за доделу уговора у поступку ЈН услуга

ЈН бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ
ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе
Дома здравља Горњи Милановац (на период од једне године)
достављамо

ПОНУДУ бр._________ од ________2020. године

Да квалитетно извршимо тражене услуге у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
1.*

а) самостално

б) заједничка понуда

в) са подизвођачима

* Обавезно заокружити начин подношења понуде
2. Начин плаћања: Плаћање се врши једном месечно на рачун понуђача, за рачун
испостављен за претходни месец за пружене предметне услуге .
3. Рок важења понуде износи _____ (_____________) дана од дана отварања понуда (не
краћи од 60 дана).
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 1: УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Редни
број

НАЗИВ

Цена услуге без ПДВ-а

1.2.

Цена месечне претплате за 60 телефонслих прикључака у
свему према техничкој спецификацији
Цена минута разговора у оквиру мрежне групе са префиксом
032 (локални позиви)

1.3.

Цена минута разговора у националном саобраћају ка фиксним
линијама

1.4.

Цена минута разговора националном саобраћају ка мобилним
бројевима

1.5.

Цена месечне претплате за снимање разговора на 4
телефонске линије линији

1.6.

Цена једнократне накнаде за активирање услуге снимања
разговора

1.1

УКУПНО ПАРТИЈА 1:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

ПАРТИЈА 2: УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ,ГПРС
Редни
број

НАЗИВ

Цена услуге без ПДВ-а

2.1.

Цена месечне претплате за Пакет 1 из техничке
спецификације

2.2.

Цена месечне претплате за Пакет 2 из техничке
спецификације

2.3.

Цена месечне претплате за Пакет 3 из техничке
спецификације

2.4.

Износ минималне обавезујућа месечне потрошње
УКУПНО ПАРТИЈА 2:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________
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ПАРТИЈА 3: ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА
Редни
број

НАЗИВ

Цена услуге без ПДВ-а

3.1

Интернет 20/5 Мб/с –оптички приступ- Горњи Милановац,
Тихомира Матијевић 1, цена месечне претплате

3.2

L3VPN 4 Мб/с симетрично- оптички приступ- Горњи Милановац,
Тихомира Матијевић 1, цена месечне претплате

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним парицама- Горњи
Милановац, Војводе Милана 37, цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним парицама- Амбуланта
Прањани, цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним парицама- Амбуланта
Бершићи, цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним парицама- Амбуланта
Враћевшница, цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним парицама- Амбуланта
Рудник, цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним парицама- Амбуланта
Г.Милановац, цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним парицама- Амбуланта
Г.Бањани, цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним парицама- Амбуланта
Таково, цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним парицама- Амбуланта
Гојна Гора, цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним парицама- Амбуланта
Каменица, цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним парицама- Амбуланта
Бољковци, цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним парицама- Амбуланта
Шилопај, цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним парицама- Амбуланта
Угриновци, цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним парицама- Амбуланта
Брђани, цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним парицама- Амбуланта
Драгољ, цена месечне претплате
УКУПНО ПАРТИЈА:3

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________
М.П.
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Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку за коју дају
понуду.
Образац садржи следеће колоне
 Цена услуге месечно без ПДВ-а
 Стопа ПДВ-а
 Износ ПДВ-а
 Цена услуге месечно са ПДВ-ом
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава овлашћено лице. Уколико понуђач наступа са
групом понуђача „Образац структуре цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе
понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и
оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку услуга
ЈН бр.4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И
ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе Дома здравља Горњи Милановац (на
период од једне године)
достављамо

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

ПАРТИЈА 1: УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Редни
број

1.1

1.2.

НАЗИВ

Цена услуге
без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Износ
ПДВ-а

Цена услуге
са ПДВ-ом

Цена месечне претплате за 60
телефонслих прикључака у свему
према техничкој спецификацији
Цена минута разговора у оквиру
мрежне групе са префиксом 032
(локални позиви)

1.3.

Цена минута разговора у националном
саобраћају ка фиксним линијама

1.4.

Цена минута разговора националном
саобраћају ка мобилним бројевима

1.5.

Цена месечне претплате за снимање
разговора на 4 телефонске линије
линији

1.6.

Цена једнократне накнаде за
активирање услуге снимања разговора
УКУПНО ПАРТИЈА 1:
Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________
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ПАРТИЈА 2: УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ,ГПРС
Редни
број
партије

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

НАЗИВ

Цена услуге
без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Износ
ПДВ-а

Цена услуге
са ПДВ-ом

Цена месечне претплате за Пакет 1 из
техничке спецификације
Цена месечне претплате за Пакет 2 из
техничке спецификације
Цена месечне претплате за Пакет 3 из
техничке спецификације
Износ минималне обавезујућа месечне
потрошње
УКУПНО ПАРТИЈА 2:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

ПАРТИЈА 3: ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА
Редни
број
партије

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

НАЗИВ

Цена услуге
без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Износ
ПДВ-а

Цена услуге
са ПДВ-ом

Интернет 20/5 Мб/с –оптички приступГорњи Милановац, Тихомира
Матијевић 1, цена месечне претплате
L3VPN 4 Мб/с симетрично- оптички
приступ- Горњи Милановац, Тихомира
Матијевић 1, цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним
парицама- Горњи Милановац, Војводе
Милана 37, цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним
парицама- Амбуланта Прањани, цена
месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним
парицама- Амбуланта Бершићи, цена
месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним
парицама- Амбуланта Враћевшница,
цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним
парицама- Амбуланта Рудник, цена
месечне претплате
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Редни
број
партије

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

Цена услуге
без ПДВ-а

НАЗИВ

Стопа
ПДВ-а

Износ
ПДВ-а

Цена услуге
са ПДВ-ом

L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним
парицама- Амбуланта Г.Милановац,
цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним
парицама- Амбуланта Г.Бањани, цена
месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним
парицама- Амбуланта Таково, цена
месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним
парицама- Амбуланта Гојна Гора,
цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним
парицама- Амбуланта Каменица, цена
месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним
парицама- Амбуланта Бољковци,
цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним
парицама- Амбуланта Шилопај, цена
месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним
парицама- Амбуланта Угриновци,
цена месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним
парицама- Амбуланта Брђани, цена
месечне претплате
L3VPN 10/1 Мб/с – приступ бакарним
парицама- Амбуланта Драгољ, цена
месечне претплате
УКУПНО ПАРТИЈА: 3

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________
М.П.
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Образац 12
ЈН бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И
ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе
Дома здравља „Горњи Милановац“

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

ДОКАЗ

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА КОЈОЈ ЈЕ
НАВЕДЕНИ ДОКАЗ ДОСТУПАН

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

М.П.
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Образац 13
ЈН бр.4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И
ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе
Дома здравља Горњи Милановац

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ УПИСАН
У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 78. Закона, ______________________________________________
[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ

Да је уписан у Регистар понуђача.

Датум:
Овлашћено лице понуђача:

М.П.

_________________
____________________________
(име и презиме)
Потпис овлашћеног лица понуђача
______________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуђач није уписан у Регистар понуђача, образац је неприменљив.
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Образац 14
ЈН бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И
ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе
Дома здравља Горњи Милановац
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА И ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ СИГНАЛА

Потврђујем да је дана_____________године, Понуђач ________________________________
Извршио обилазак терена везан за ПАРТИЈУ 2: УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ,ГПРС, те
извршио мерење сигнала.
Резултати мерења су:
Сигнал (bBm)
Локација

2G

3G

Горњи милановац, Тихомира
Матијевић1
Горњи милановац, Војводе
Милана 37
Амбуланта Прањани
Амбуланта Бершићи
Амбуланта Враћевшница
Амбуланта Рудник
Амбуланта Г.Бранетићи
Амбуланта Г.Бранетићи
Амбуланта Таково
Амбуланта Гојна Гора
Амбуланта Каменица
Амбуланта Бољковци
Амбуланта Шилопај
Амбуланта Угриновци
Амбуланта Брђани
Амбуланта Драгољ

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________
М.П.
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Образац 15
ЈН бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И
ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе
Дома здравља Горњи Милановац

7. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу да понуђач:
_______________________________________________________________________,
( навести назив понуђача)

испуњава све обавезне услове из члана 75. ( тачка 1 до 4) Закона о јавним
набавкама, у поступку јавне набавке услуга бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ

ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И ИНТЕРНЕТ И
ПРЕНОС ПОДАТАКА
за потребе Дома здравља Горњи
Милановац(на период од једне године).

Датум:
Овлашћено лице понуђача:

М.П.

_________________
____________________________
(име и презиме)
Потпис овлашћеног лица понуђача
______________________________
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Образац 16
ЈН бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И
ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе
Дома здравља Горњи Милановац

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________
[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке услуга
бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ,

МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА
за потребе Дома здравља Горњи Милановац (на период од једне
године) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Овлашћено лице понуђача:
____________________________
(име и презиме)
Потпис овлашћеног лица 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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Образац 17
ЈН бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И
ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА за потребе
Дома здравља Горњи Милановац

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Понуђач ________________________________________________________________
[навести назив понуђача]

бр. 4/2020– УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ,
МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ГПРС И ИНТЕРНЕТ И ПРЕНОС ПОДАТАКА
за потребе Дома здравља „Горњи Милановац“ (на период од једне
године), поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
у поступку јавне набавке услуга

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
.

Датум

Понуђач

__________________

М.П.

___________________

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