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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015, 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број 01-207-1/17 од 16.03.2017. и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку број 01-207-2/17 од 16.03.2017., припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности - Услуге комуникација   

ЈН бр. 3/2017 
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На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о 

Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о 

покретању   јавне набавке мале вредности број 3/2017- Услуге комуникација, деловодни 

број 01-207-1/17 од 16.03.2017. године, Јавно предузеће за пројектовање и уређивање 

грађевинског земљишта "Пирот", Српских владара 77 објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће за пројектовање и уређивање грађевинског 

земљишта "Пирот"  

 

Адреса Наручиоца: Српских владара бр. 77, 18300 Пирот 

 

Интернет адреса Наручиоца: www. jpplanpirot.rs 

 

Врста наручиоца: Јавна предузећа - локална самоуправа   

 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

 

Врста предмета: Услуге 

Набавка фиксне и мобилне телефоније   

 

Назив и ознака из општег речника набавки је: 

Услуге јавне телефоније 64211000 

Услуге мобилне телефоније 64212000 

 

Број партија:  

Предметна јавна набавка је обликована у две партије: 

Партија 1: Фиксна телефонија 

Партија 2: Мобилна телефонија  

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
Избор најповољније понуде између достављених прихватљивих понуда ће се извршити 

применом критеријума "Економски најповољнија понуда". 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: 

Конкурсна документација може се преузети 

- са Портала јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs, 

- са интернет адресе наручиоца - www.jpplanpirot.rs  

 

Начин подношења понуде и рок: 

 Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште на адресу наручиоца: Јавно 

предузеће за пројектовање и уређивање грађевинског земљишта "Пирот", Српских 

владара 77, 18300 Пирот, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ! - Понуда за јавну набавку 

услуга   - Услуге комуникације, ЈН бр. 3/2017.“  

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти  или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На 

полеђини коверте обавезно назначити назив и адресу понуђача, телефон и факс 

понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.  
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Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки односно у време и на начин предвиђен конкурсном 

документацијом.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 

најкасније до 27.03.2017. године до 12:00 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, 

назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу, који је лично предао понуду, ће 

издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема). 

  

 

Место, време и начин отварања понуда: 

 Јавно отварање благовремених понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за 

подношење понуда 27.03.2017. године са почетком у 12:15 часова, у присуству 

понуђача, на адреси наручиоца: Јавно предузеће за пројектовање и уређивање 

грађевинског земљишта "Пирот", Српских владара 77,18300 Пирот  

 

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе 

Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања 

понуда.  Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку 

даје на увид личну карту. 

 

 

Рок за доношење одлуке: 

 Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 (десет) дана од дана 

отварања понуда.  

 

Особа за контакт: 

Иван Младеновић, факс 010/215-00-88,  

 е-mail: direkcija.ivan@gmail.com 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

1. Подаци о наручиоцу  
Наручилац: Jавно предузеће за пројектовање и уређивање грађевинског земљишта 

"Пирот"    

Адреса: Српских владара 77,18300 Пирот 

Интернет страница: www.jpplanpirot.rs   

  

2. Врста поступка јавне набавке  
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 

3. Предмет јавне набавке  
Предмет јавне набавке број 3/2017 је набавка услуга  – Услуге комуникације   

 

4. Циљ поступка  
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

  

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка  
Не спроводи се резервисана јавна набавка 

  

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација  
Не спроводи се електронска лицитација 

  

7. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Иван Младеновић  

Е - mail адреса: direkcija.ivan@gmail.com 

Број факса: 010-215-00-88 

  

I-1   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

1.Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 3/2017 је набавка услуга  – Услуге комуникације   

 

Партија 1- Фиксна телефонија 

Партија 2- Мобилна телефонија 

 

 ОРН:  

Услуге јавне телефоније 64211000 

Услуге мобилне телефоније 64212000  

 

 

I-2 Опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама   

 

Предметна јавна набавка је обликована по партијама: 

Партија 1- Фиксна телефонија 

Партија 2- Мобилна телефонија 
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 II   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 

И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 

СЛ.  

ПАРТИЈА 1 – УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

Опрему неопходну за коришћење услуге обезбеђује понуђач, што ће наручилац 

потврдити записником о примопредаји. Понуђач се обавезује да изврши техничку 

припрему и обезбеди услове за прикључење опреме неопходне за коришћење услуга у 

року од седам дана од дана обавештавања од стране наручиоца. Понуђач неће 

наплатити увођење услуге.  

Спецификација телефонских прикључака: 

Број телефона      Тип прикључка                      Локација 

010 2150080            Стандардни                          Пирот, Српских владара 77 

010 2150081            Стандардни                          Пирот, Српских владара 77 

010 2150082            Стандардни                          Пирот, Српских владара 77 

010 2150083            Стандардни                          Пирот, Српских владара 77 

010 2150084            Стандардни                          Пирот, Српских владара 77    

010 2150085            Стандардни                          Пирот, Српских владара 77 

010 2150086            Стандардни                          Пирот, Српских владара 77 

010 2150087            Стандардни                          Пирот, Српских владара 77 

010 2150088            Стандардни                          Пирот, Српских владара 77     

010 2150089            Стандардни                          Пирот, Српских владара 77 

010 2150090            Стандардни                          Пирот, Српских владара 77    

010 2150091            Стандардни                          Пирот, Српских владара 77  

010 2150092            Стандардни                          Пирот, Српских владара 77    

010 2150093            Стандардни                          Пирот, Српских владара 77 

010 213999              Стандардни                          Пирот, Српских владара 77 

010 321122              Стандардни                          Пирот, Српских владара 77 

Бројеви телефона (нумерација) се не смеју мењати у случају промене оператера – остају 

исти (пренос истог броја из једне мреже у другу) 

- Тарифирање услуга фиксне телефоније – у минуту 

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

- Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, ватрогасци, служба хитне 

медицинске помоћи) 

- Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера 

- Бесплатна успостава везе 

- Позиви између свих прикључака из става 2 реализованих у просторијама наручиоца се 

не наплаћују. 
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- Понуђене цене су фиксне у динарском износу за време трајања уговорног периода 

- Доступност – покривеност територије Републике Србије сигналом 

- Максимални износ месечне претплате по броју износи 550,00 динара + ПДВ. 

- Понуда у којој је износ претплате виши oд 550,00 динара + ПДВ биће одбијена као 

неприхватљива. 

- Услуга мора бити доступна 24 часа дневно, 7 дана у недељи (24/7/365 услуга). 

- Наручилац задржава право да прикључке може да пресели на другу локацију, уз 

задржавање постојеће нумерације. Увођење прикључака на другој локацији је 

бесплатно. 

- Понуђач реализује услуге фиксне телефоније користећи подземну везу (оптичку, 

бакарну, коаксијалну)у целом распону од опреме са које реализује услугу до локације 

Наручиоца. 

- Инфраструктура преко које се реализује услуга, укључујући и подземну 

инфраструктуру преко које се услуга реализује (каблови, канализација, цеви), мора 

бити правно регулисана – легализована и укњижена. 

 

Да је упознат са техничким карактеристикама предмета јавне набавке оверава:  

                                                                                                  

 

          Пружалац услуге 

                                                                                     _____________________________     
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ПАРТИЈА 2 – УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

 

- Број корисника (сим картица) у пословној мрежи наручиоца: 52. 

-Могућност накнадног повећања и смањења броја корисника (сим картица) у пословној 

мрежи наручиоца. 

- Успостава везе се не наплаћује. 

- Сви разговори тарифирају се у секундама (1/1) без заокруживања на минуте. 

- Бесплатни спори Интернет брзине најмање 64kb/s на свим картицама. 

- Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају. 

- Саобраћај (позиви) у корисничкој мрежи Наручиоца, тарифира се са 0,00 дин/минбез 

ограничења 

- Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...) 

- Листинг одлазног саобраћаја се не наплаћује 

- Задржавање постојеће нумерације и бесплатно преношење нумерације на изабраног 

понуђача укључујући и постојећи префикс 

- Месечна претплата по броју не већа од 30,00 динара без ПДВ-а. 

- Упућивање позива ка свим дестинацијама унутар Србије, без рестрикције 

- Буџет понуђача за набавку телефонских апарата (средства која понуђач одобрава за 

обезбеђивање телефонских уређаја) не може бити мањи од 90.000,00 динара са ПДВ-

ом. 

- Буџет за набавку телефонских апарата се односи на набавку мобилних телефонских 

апарата по повлашћеним ценама. Вредност телефонских апарата обрачунаваће се на 

основу набавних цена из важећег ценовника изабраног понуђача. Изабрани понуђач уз 

понуду доставља оверени ценовник из своје тренутне понуде телефонских апарата. 

Апарати се могу набављати током целог периода важности уговора према динамици 

коју одреди Наручилац. 

- Минималан гарантни рок за телефонске уређаје је 24 месеца. 

- Без накнаде 3GB интернет саобраћаја на 3 мобилне претплатничке линије, а након 

истека 3GB саобраћаја неограничено без надокнаде по успореној брзини. 

- Кориснички сервис у циљу пружања бесплатне неопходне помоћи појединачним 

корисницима унутар групе наручиоца, 24 сата дневно, 7 дана у недељи (за време 

трајања уговора). 

 

Напомена: Уговор се склапа на период од 12 месеци или до утрошка средстава 

исказаних у финансијском плану и плану набавки наручиоца. 

 

Да је упознат са техничким карактеристикама предмета јавне набавке оверава:  

                                                                                                    Пружалац услуге 

                                                                                     _____________________________     
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

УСЛОВ 

 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

1. Да је регистрован код 

надлежног органа, 

односно уписан у 

одговарајући регистар 

 ( чл. 75. став 1. тачка 1) 

Закона) 

 

Овај доказ понуђач 

доставља и за 

подизвођаче, односно 

достављају сви чланови 

групе понуђача 
 

 

 

Доказивање за правна лица као понуђаче или 

подносиоце пријаве: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извода из регистра надлежног Привредног суда.  

Доказивање за предузетнике као понуђаче или 

подносиоце пријаве:  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извода из одговарајућег регистра. 

Доказивање за физичка лица као понуђаче или 

подносиоце пријаве: 
 

2. Да он и његов законски 

заступник није осуђиван 

за неко од кривичних дела 

као члан организоване 

криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична 

дела против привреде, 

кривична дела против 

животне средине, 

кривично дело примања 

или давања мита, 

кривично дело преваре 

( Чл. 75. став 1. тачка 2) 

Закона) 

Овај доказ понуђач 

доставља и за 

подизвођаче, односно 

достављају сви чланови 

групе понуђача 
 

Доказивање за правна лица као понуђаче или 

подносиоце пријаве: 

(Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да он и његов 

законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 

кривична дела против заштите животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре) 

1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем  

је подручју седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног 

лица  којим се потврђује да правно лице није осуђивано 

за кривична дела против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења  за 

организовани криминал  Вишег суда у Београду, којим 

се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 

3) Уверење из казнене евиденције надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова за законског заступника  којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, 
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кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала - захтев за издавање овог 

уверења може се поднети према месту рођења, али и 

према пребивалишту.   

 Ако је више законских заступника за сваког се доставља 

уверење из казнене евиденције. 

  

Доказивање за предузетнике као понуђаче или 

подносиоце пријаве:  

(Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних 

дела против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре) 

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова - захтев за 

издавање овог уверења може се поднети према месту 

рођења, али и према месту пребивалишта.  

 

Доказивање за физичка лица као понуђаче или 

подносиоце пријаве: 

(Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних 

дела против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре) 

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова - захтев за 

издавање овог уверења може се поднети према месту 

рођења, али и према месту пребивалишта.  

 

Напомена: Потврде не могу бити старије од два 

месеца пре отварања понуда, односно у случају 

квалификационог поступка пре ажурирања листе, у 

складу са законом 
 

3. Да је измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са 

прописима Републике 

Србије или стране државе 

када има седиште на 

њеној територији 

(чл. 75. став 1. тачка 4) 

Закона) 

Доказивање за правна лица као понуђаче или 

подносиоце пријаве: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 

Потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази 

у поступку приватизације. 

Доказивање за предузетнике као понуђаче или 
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Овај доказ понуђач 

доставља и за 

подизвођаче, односно 

достављају сви чланови 

групе понуђача 

 

НАПОМЕНА: Понуђач је 

у обавези да достави 

доказе о измирењу свих 

доспелих пореза, 

доприноса и других 

јавних дажбина, чији је 

обвезник у складу са 

важећим прописима 

Републике Србије или 

стране државе када има 

седиште на њеној 

територији, што значи 

не само на територији 

где има регистровано 

седиште, већ и уколико 

има обавезу измирења 

одређених јавних 

дажбина и према другим 

локалним самоуправама 

сходно Закону о 

финансирању локалне 

самоуправе  
 

подносиоце пријаве: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

Доказивање за физичка лица као понуђаче или 

подносиоце пријаве: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

 

 

Напомена: Потврде не могу бити старије од два 

месеца пре отварања понуда, односно у случају 

квалификационог поступка пре ажурирања листе, у 

складу са законом 
 

 

 

4. Да има важећу дозволу 

надлежног органа за 

обављање делатности која 

је предмет јавне набавке, 

ако је таква дозвола 

предвиђена посебним 

прописом (чл. 75. став 1. 

тачка 5) Закона) . 
 

Доказивање за правна лица као понуђаче или 

подносиоце пријаве: 

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, 

издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом 

Доказивање за предузетнике као понуђаче или 

подносиоце пријаве 

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, 

издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом 

Доказивање за физичка лица као понуђаче или 

подносиоце пријаве: 

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, 

издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом 

 У овом случају: 

Важећа лиценца коју је издала Републичка агенција за 

електронске комуникације за територију Србије   
 
 

Услов из члана 75. став 

2. 

Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка 

лица: Потписан и оверен Образац изјаве(Образац изјаве 
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Понуђачи су у обавези да 

изричито наведу да су при 

састављању својих понуда 

поштовали обавезе које 

произилазе 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. 

дат у поглављу VI-5). Изјава мора да буде потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

 

Напомена: Понуђач у врме објављивања позива за подношење 

понуда не сме имати ниједну меру забране обављања 

делатности ( ни ону која је предмет јавне набавке, нити било 

коју другу делатност) 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ – ЧЛАН 76 ЗАКОНА 
 

 

Партија 1 - Фиксна телефонија  

Кадровски капацитет 

 

- Неопходан кадровски капацитет - понуђач мора да има у радном односу на 

територији Града Пирота најмање два (2) дипломирана инжењера (7. степен стручне 

спреме) одговарајућег профила (дипломирани инжењер електротехнике или 

електронике, дипломирани инжењер из области ИТ и сродних) као и и пет (5) 

техничара одговарајуће специјалности (електротехничар, ТТ елекротехничар и 

сродних). Услов се доказује прилагањем фотокопија М образаца. 

 

 

 
 

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 

члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 

а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за  део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача, као и доказ да испуњава услов из чл. 75. став 2. ЗЈН. 

 

Додатне услове у понуди коју понуђач подноси самостално или са подизвођачем, 

неопходно је да понуђач самостално испуни.  
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Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа.  

Ако понуђач у остављеном, примерном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач 

доказује достављањем Изјаве, (Образац изјаве понуђача, дат је у 

поглављу V.), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

 
 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.  

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача,  Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу В ), потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  

Ако понуђач у остављеном, примерном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописан начин.  
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ПАРТИЈА 1 - ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

  

И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке мале вредности -  Услуге комкуникација, ЈН бр.3/2017, 

испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

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

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

(чл. 75. став 1. тачка 5) Закона). У овом случају:  Важећа лиценца коју је 

издала Републичка агенција за електронске комуникације за територију 

Србије     

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

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

гарантује да нема забрану обављања дeлатности која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда. 

6) понуђач  има у радном односу на територији Града Пирота најмање два (2) 

дипломирана инжењера (7. степен стручне спреме) одговарајућег профила 

(дипломирани инжењер електротехнике или електронике, дипломирани 

инжењер из области ИТ и сродних) као и и пет (5) техничара одговарајуће 

специјалности (електротехничар, ТТ елекротехничар и сродних).  

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________     

                                                  

 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача  и оверена печатом, на који начин 

сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испињава обавезне услове из чл. 75. став 

1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.     
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ПАРТИЈА 2 - МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

  

И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке мале вредности -  Услуге комкуникација, ЈН бр.3/2017, 

испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

4) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

5) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

6) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

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

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

(чл. 75. став 1. тачка 5) Закона) .У овом случају:  Важећа лиценца коју је 

издала Републичка агенција за електронске комуникације за територију 

Србије   

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

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

гарантује да нема забрану обављања дeлатности која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда. 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________     

                                                  

 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача  и оверена печатом, на који начин 

сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испињава обавезне услове из чл. 75. став 

1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.     
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности - Услуге комуникације, ЈН бр. 

3/2017 , испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

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

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

(чл. 75. став 1. тачка 5) Закона) .У овом случају: Важећа лиценца коју је 

издала Републичка агенција за електронске комуникације за територију 

Србије, за део који ће извршити преко подизвођача.  

5) Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

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

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде за предметну јавну набавку ( чл. 75. ст. 2. ЗЈН ).  

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 

Образац копирати у потребном броју примерака 
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                  Понуђач:  

 

Назив и адреса:____________________________________________________ 

Матични број: _____________________________________________________ 

ПИБ: _____________________________________________________________ 

Текући рачун(и): ___________________________________________________ 

Код банке (банака) _________________________________________________ 

доставља:   

 

  

 

 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

 

 

 

 На основу члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  

("Сл. гласник РС" бр. 29/2013) и члана 12. Упутства подносиоцима понуде како да 

сачине понуду (Поглавље V конкурсне документације за ЈН бр.3/2017), као Понуђач у 

поступку јавне набавке мале вредности – Услуге комуникације, за коју је позив 

објављен на Порталу јавних набавки дана 17.03.2017.год., приликом потписивања 

уговора, доставићемо наручиоцу финансијску гаранцију - соло бланко меницу, копију 

регистрационе пријаве, у потпуности попуњено менично писмо - овлашћење на 10% 

процењене вредности набавке без ПДВ-а оверене печатом и потписом од стране 

одговорног лица као обезбеђење за добро извршење посла као и копију картона 

депонованих потписа издатог од пословне банке коју наводимо у меничном овлашћењу 

- писму.    

 

 

 

 

                                                                                           Одговорно лице 

 

                                                                                    ______________________________  
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На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 

16/65 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и 

начину коришћења јединствених инструмената платног промета  

 

 

Дужник:  
Назив и адреса:____________________________________________________ 

Матични број: _____________________________________________________ 

ПИБ: _____________________________________________________________ 

Текући рачун(и): ___________________________________________________ 

Код банке (банака) _________________________________________________ 

доставља:   

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ 
- за корисника бланко сопствене менице -  

 

 

 Корисник: Јавно предузеће за пројектовање и уређивање грађевинског 

земљишта "Пирот", Српских владара 77, 18300 Пирот, мат. број 20813938, ПИБ 

107492757. тек. рачун 330-63000663-78  

 

 У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број: 

___________________ 

 

у складу са условима за учешће на тендеру за набавку 

" Услуге комуникација, ЈН бр.3/2017" 

 

Овлашћујемо Јавно предузеће за пројектовање и уређивање грађевинског земљишта 

"Пирот", као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке, да овом меницом може 

безусловно и неопозиво, плативо на први позив и без права на приговор, вансудским 

путем у складу са важећим прописима, извршити наплату својих потраживања до 

износа од _____________________________________________________ 

(________________________________________________________________) динара са 

свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице.  

 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из 

конкурсне документације дође до: промена лица овлашћених за заступање и 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 

оснивања нових правних субјеката и др.  

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

____________________________________. 

 

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један 

примерак за Корисника а други задржава Дужник. 

 

 

Место и датум:                 Потпис овлашћеног лица 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Економски 

најповољнија понуда" 

 

 

IV-1 Сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају 

бити  описани и вредносно изражени, као и методологија за доделу пондера за 

сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадно објективну проверу 

оцењивања понуда 

  

ПАРТИЈА 1. УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

1.1. Цена претплате за стандардан прикључак – 25  пондера 

ПСП=ЦПСП мин / ЦПСП×25 

где је: 

ПСП – број пондера за критеријум цена претплате за фиксну телефонију стандардан 

прикључак 

ЦПСП мин – минимална понуђена цена претплате за фиксну телефонију стандардан 

прикључак, 

ЦПСП – понуђена цена претплате за фиксну телефонију стандардан прикључак 

понуђача чија се понуда бодује. 

Напомена: Најнижа понуђена цена месечне претплате по телефонској линији је 1,00 

динар. Уколико је цена месечне претплате по телефонској линији нижа од 1,00 дин. 

сматраће се неуобичајно ниском ценом по члану 92. Закона о јавним набавкам и таква 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

1.2. Цена минута у месном саобраћају – 25 пондера 

ММС=ЦММС мин / ЦММС×25 

где је: 

ММС – број пондера за критеријум цена минута у месном саобраћају 

ЦММС мин – минимална понуђена цена минута у месном саобраћају, 

ЦММС – понуђена цена минута у месном саобраћају понуђача чија се понуда бодује. 
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Напомена: Најнижа цена 0,10 динара, заокруживање се врши на две децимале. Уколико 

је цена нижа од 0,10 дин. сматраће се неуобичајно ниском ценом по члану 92., Закона о 

јавним набавкама и таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

1.3. Цена минута у међумесном саобраћају – 25 пондера 

МММС=ЦМММС мин / ЦМММС×25 

где је: 

МММС – број пондера за критеријум цена минута у међумесном саобраћају 

ЦМММС мин – минимална понуђена цена минута у међумесном саобраћају, 

ЦМММС – понуђена цена минута у међумесном саобраћају понуђача чија се понуда 

бодује. 

 

Напомена: Најнижа цена 0,10 динара, заокруживање се врши на две децимале. Уколико 

је цена нижа од 0,10 дин. сматраће се неуобичајно ниском ценом по члану 92., Закона о 

јавним набавкама и таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

1.4. Цена минута ка националним мобилним мрежама – 25 пондера 

МНММ=ЦМНММ мин / ЦМНММ×25 

где је : 

МНММ – број пондера за критеријум цена минута ка националним мобилним мрежама 

ЦМНММ мин – минимална понуђена цена минута ка националним мобилним мрежама, 

ЦМНММ – понуђена цена минута ка националним мобилним мрежама понуђача чија 

се понуда бодује. 

 

Напомена: Најнижа цена 0,10 динара, заокруживање се врши на две децимале. Уколико 

је цена нижа од 0,10 дин. сматраће се неуобичајно ниском ценом по члану 92., Закона о 

јавним набавкама и таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА = ПСП+ММС+МММС+МНММ 
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ПАРТИЈА 2. УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

Пондерисање на свим критеријумима 2.1 до 2.4: – формуле/пропорције. 

Број пондера = (минимална понуђена цена) / (понуђена цена) x (број пондера за 

критеријум). 

2.1. Цена минута разговора са мобилним претплатницима у мрежи оператера – 15 

пондера 

 

ММО = ЦММО мин/ЦММО*15 

 

где је:  

ММО- број пондера за критеријум цена минута разговора са мобилним 

претплатницима у мрежи оператера 

ЦММО мин- минимална понуђена цена минута разговора са претплатницима у мрежи 

оператера 

ЦММО- понуђена цена минута разговора са претплатницима у мрежи оператера 

понуђача чија се понуда бодује. 

2.2. Цена минута разговора са мобилним претплатницима ван мреже оператера – 

25 пондера 

 

МВМО= ЦМВМО мин/ЦМВМО*25 

 

где је:  

 

МВМО- број пондера за критеријум цена минута разговора са мобилним 

претплатницима у ван мреже оператера 

ЦМВМО мин- минимална понуђена цена минута разговора са претплатницима ван 

мреже оператера 

ЦМВМО- понуђена цена минута разговора са претплатницима ван мреже оператера 

понуђача чија се понуда бодује. 

2.3. Цена минута разговора са претплатницима фиксне телефоније - 10 пондера 

 

МФТ= ЦМФТ мин/ЦМФТ*10 

 

где је:  

 

МФТ- број пондера за критеријум цена минута разговора са претплатницима фиксне 

телефоније 

МФТ мин- минимална понуђена цена минута разговора са претплатницима фиксне 

телефоније 

МФТ- понуђена цена минута разговора са претплатницима фиксне телефоније 

понуђача чија се понуда бодује. 
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2.4. Цена СМС порука ка свим националним мрежама - 10 пондера 

 

СМСНМ= ЦСМСНМ мин/ЦСМСНМ*10 

 

где је:  

 

СМСНМ- број пондера за критеријум цена смс порука ка свим националним мрежама. 

ЦСМСНМ мин- минимална понуђена цена смс порука ка свим националним мрежама. 

ЦСМСНМ- понуђена цена смс поруке ка свим националним мрежама понуђача чија се 

понуда бодује. 

2.5. Буџет за набавку бенифецираних телефонских апарата – 40 пондера 

Б=ПБ/ПБ макс*40 

Б- број пондера за буџет за набавку телефонских апарата 

ПБ- висина понуђеног буџета понуђача чија се понуда бодује. 

ПБ макс- највећи понуђени буџет  

Број пондера за буџет = (понуђени буџет) / (највећи понуђени буџет) x 40 

Напомена: За прве четири ставке, најнижа цена 0,01 динара, заокруживање се врши на 

две децимале. Уколико је цена нижа од 0,01 дин. сматраће се неуобичајно ниском 

ценом по члану 92., Закона о јавним набавкама и таква понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива 

Критеријум „буџет за набавку телефонских апарата“ се односи на набавку мобилних 

телефонских апарата по повлашћеној цени од 1 динар + ПДВ у вредности понуђеног 

износа опредељеног буџета из понуде одабраног понуђача (вредност телефонских 

апарата обрачунаваће се на основу набавних цена из важећег ценовника изабраног 

понуђача). 

Напомена: Минимални износ буџета за набавку бенифицираних телефонских апарата 

износи 90.000,00 динара са ПДВ-ом. Уколико понуђач понуди нижи износ понуда ће 

бити одбијена као неприхватљива. 

 

УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА = ММО+МВМО+МФТ+СМСНМ+Б 
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IV-1 Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким 

бројем пондера или истом понуђеном ценом 

 

 Партија 1 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача чија је цена минута  у месном саобраћаја мања, уколико 

две или више понуда имају исту цену минута у месном саобраћаја, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача чија је цена минута у међумесном саобраћају  

мања. 

          Партија 2 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача  који је понудио већи буџет за набавку бенефицираних 

телефонских апарата. 

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исту техничку 

опремљеност. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 

понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су 

исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући 

само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 

уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 
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V - 1                                  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара   Услуге 

комуникације, ЈН бр 3/2017 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број (ПИБ) 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача (Е-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ........Услуге комуникације - Партија 1 - Фиксна 

телефонија. [навести предмет јавне набавке] 

 

 

 

 

Врста услуге 

 

Цена без ПДВ-

а 
ПДВ Цена са ПДВ-0м 

 

Цена претплате за стандардан 

прикључак  

 

   

 

Цена минута у месном саобраћају 

 

   

 

Цена минута у међумесном 

саобраћају 

 

   

 

Цена минута ка националним 

мобилним мрежама 

 

   

За све услуге које нису у табели понуђач је у обавези да исте фактурише према 

тржишним ценама из важећег ценовника 

 

Рок важења понуде _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_______________________                                       ________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ........Услуге комуникације - Партија 2 - Мобилна  

телефонија [навести предмет јавне набавке] 

 

 

 

Врста услуге 

 

Цена без ПДВ-

а 
ПДВ Цена са ПДВ-0м 

 

Цена минута разговора са 

мобилним претплатницима у 

мрежи оператера 

   

 

Цена минута разговора са 

мобилним претплатницима ван 

мреже оператера 

 

   

 

Цена минута разговора са 

претплатницима фиксне 

телефоније 

 

   

 

Цена СМС порука ка свим 

националним мрежама 

 

   

 

Буџет за набавку бенефицираних 

телефонских апарата  

 

   

За све услуге које нису у табели понуђач је у обавези да исте фактурише према 

тржишним ценама из важећег ценовника 

 

 

Рок важења понуде _________________________ 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_______________________                                       ________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 
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V-2             ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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V-3                      ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке – Услуге комуникације,  ЈН бр 3/2017 поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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V - 4  МОДЕЛ УГОВОРА -  партија 1 

 

НАБАВКА УСЛУГА - Услуге фиксне телефоније 

 

 

 Закључен дана ________________2017. год. између: 

 

 

 1. Јавног предузећа за планирање и уређивање грађевинског предузећа Пирот, 

Српских владара 77, 18300 Пирот, МБ: 20813938, ПИБ: 107492757, бр. текућег рачуна 

330-63000663078 код Credit agricole банке, које заступа директор Бранислав Костић, 

дипл.инж.грађ. (у даљем тексту Корисник услуге)    

 

и  

 

 2. ______________________________________, место ____________, улица 

__________________________________________, број _______, ПИБ 

_______________________, Матични број ______________, које заступа директор 

_______________________________________________ 

 

 2.1 ______________________________________, место ____________, улица 

__________________________________________, број _______, ПИБ 

_______________________, Матични број ______________, које заступа директор 

_______________________________________________који наступа као а) члан групе 

понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу)   

 

 

Члан 1 

 

 Уговорне стране сагласно константују:  

 - Да је предмет уговора пружање телекомуникационих услуга фиксне телефоније 

за потребе Јавног предузећа за планирање и уређивање грађевинског земљишта 

"Пирот", у складу са захтевима Корисника услуге, Конкурсном документацијом и 

Понудом Пружаоца услуге; 

 - Да је Пружалац услуге благовремено доставио исправну понуду бр. 

_____________ од ____________2017. године, која чини саставни део овог уговора; 

 -Да понуда Пружаоца услуге у потпуности одговара спецификацијама из 

конкурсне документације које се налазе у прилогу Уговора и чине саставни део овог 

Уговора; 

 - Да је Наручилац, као Корисник услуга, сходно одредбама Закона о јавним 

набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне 

набавке бр. 3/2017 за услуге које су предмет овог Уговора, те да је понуда Пружаоца 

услуге као понуђача изабрана као најповољнија Одлуком о додели уговора бр. 

________________ од _______________2017. године.    

 

Члан 2 

 

 Предмет овог уговора је пружање телекомуникационих услуга фиксне 

телефоније за потребе Корисника услуге, у свему према захтевима из конкурсне 

документације, спецификације предмета јавне набавке и Обрасцу Понуде који су у 

прилогу и саставни су део овог уговора.  
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Члан 3 

 

 Укупна вредност уговора до висине средстава предвиђених у финансијском 

плану Наручиоца. 

 Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати током читавог периода важења 

уговора.  

 

Члан 4 

 

  

 Плаћање ће се вршити у року који је дефинисан Законом о роковима и измирењу 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр. 119/2012, 

68/2012) и који не може бити дужи од 45 дана, на основу испостављене фактуре 

оверене од стране лица задуженог за праћење реализације уговора.    

Плаћање се врши уплатом на рачун Пружаоца услуге.   

 

Члан 5 

 

 Пружалац услуге се обавезује да пружа предметне услуге у свему према 

условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

 Место извршења услуге су службене просторије Јавног предузећа за планирање 

и уређивање грађевинског земљишта "Пирот", Српских владара 77, 18300 Пирот.  

 Рок пружања услуге (одазива на налог наручиоца и доласка на локацију 

пружања услуге) највише ______ часа од пријема налога наручиоца. 

 Пружалац услуге је дужан да обезбеди пресељење опреме без промене 

телефонских бројева и без додатних трошкова поновног заснивања услуге у случају да 

дође до пресељења Корисника услуге на нову адресу пре истека уговорене услуге по 

овој јавној набавци. 

 

Члан 6 

 

 Рок за отклањање квара не може бити дужи од 24 часа, од дана писменог захтева 

Корисника услуга.  

 

Члан 7 

 

 Пружалац услуге се обавезује да услуге из овог уговора изврши у свему под 

условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.  

Пружалац услуге се обавезује да:  

1. обезбеди несметано функционисање и успостављање телефонских веза фиксне 

телефоније 

2. омогући несметано двадесетчетворочасовно функционисања телекомуникационе 

опреме 

3. одржава комплетан систем у смислу поправке, замене резервних делова 

4. спречава незаконит приступ целом систему трећим лицима.  
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Члан 8 

 

 Корисник услуга се обавезује: 

1. опрему дату на коришћење одржава у исправном стању, у складу са техничким 

прописима и стандардима, у циљу несметаног и непрекидног коришћења исте 

2 омогући Даваоцу услуга несметани приступ систему ради поправке или замене на 

истом 

3. у случају постојања квара на систему, у што краћем року постојећи квар пријави 

Даваоцу услугс 

4. не злоупотребљава напред наведени приступ систему нити да га даје трећим лицима.  

 

Члан 9 

 

 Уговор се закључује на одређено време, за период од 1 (једне) године. 

Овај уговор се закључује у складу са одобреним средствима за ову намену у 2017. 

години и предвиђеним средствима у наредној календарској години. 

 У случају да за наредну календарску годину; Корисник услуга од стране 

надлежних органа планирана финансијска средства потребна за извршење његове 

уговорне обавезе не буду одобрена, у целости или делимично, неодобравање 

финансијских средстава у целости представља раскидни услов, чијим наступањем 

уговор престаје да важи, а у случају делимичног одобравања средстава, Корисник 

услуга има право да реализацију сведе на обим за који су финансијска средства 

одобрена у ком случају Давалац услуга нема право на евентуалну штету по основу 

раскида уговора односно по основу неизвршења уговорних обавеза од стране Пружаоца 

услуга у целости.  

 Утрошком средстава Корисник услуга за услуге које су предмет овог уговора у 

уговореном износу пре истека рока на који је уговор закључен, овај уговор престаје да 

важи, о чему ће Корисник услуга писменим путем обавестити Пружаоца услуга. 

 Корисник услуга је дужан да обавести Пружаоца услуга о наступању раскидног 

услова из става 4. овог члана писменим путем у року од 15 дана од дана сазнања да 

потребна финансијска средства за реализацију уговора нису одобрена.  

 Уговор се може раскинути и у другим случајевима који су регулисани на начин 

и под условима утврђеним Законом о облигационим односима.  

   

Члан 10 

 

 Пружалац услуга је обавезан да истовремено са потписивањем уговора достави 

Кориснику услуга средство обезбеђења - соло бланко меницу са меничним писмом за 

добро извршење посла у висини од 10% од процењене вредности, а на име гаранције да 

ће испоручене  услуге бити у свему према одредбама уговора. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Пружалац услуге 

не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Корисник услуге је обавезан да примљену меницу за добро извршење посла врати 

Даваоцу услуга 30. дана по  истеку рока на који је уговор закључен.  

 

Члан 11 

 

 Уколико Корисник услуга услед сметње или квара није могао несметано да 

користи опрему у непрекидном трајању од најмање 24 сата, надоканада за услугу ће се 

умањити сразмерно времену непрекидног постојања сметњи, односно квара, рачунајући 

од времена пријаве квара и то: за сваки календарски дан нефункционисања телефонске 
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везе Пружалац услуге се обавезује да ће умањити уговорени месечни износ претплате 

који Корисник услуге плаћа за 3%. 

 У случају прекида рада било ког дела опреме Пружалац услуге одговара за 

стварну штету изазвану намернио или крајњом непажњом.  

 Уколико Корисник услуга не изврши уплату у складу са чланом 4. Овог уговора, 

Пружалац услуге има право да тражи наплату камате за комплетан период кашњења.  У 

том случају Корисник услуга се обавезује да ће тражени износ платити. Камата се 

обрачунава у складу са законским прописима.  

 У случају да Пружалац услуга не изврши своје обавезе утврђене овим уговором, 

Корисник услуга има право на једнострани раскид Уговора. 

 Уколико Корисник услуга претрпи штету услед неиспињења Уговора, Пружалац 

услуга је дужан да штету надокнади.  

 

Члан 12 

 

 Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у реализацији или 

тумачењу овог Уговора реше споразумно преко својих овлашћених представника, а у 

складу са Законом о облигационим односима и другим позтитивним прописима.  

 У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на 

начин дефинисан у претходном ставу, уговорне стране уговарају надлежност 

Привредног суда у Нишу.  

 

 

Члан 13 

 

 Овај уговор се закључује у  6 (шест) примерака. Свака Уговрна страна задржава 

по 3 (три) примерка Уговор. 

 

 

 

 

 

Пружалацлац услуге                                                                             Корисник услуге 

 

                                                                                 Бранислав Костић, дипл.инж.грађ.  

 

 

 

 

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурске документације и он 

представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен 

уговор о јавној набавци. Модел уговора понуђачи попуњавају, оверавају и достављају 

уз понуду.  
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V - 4  МОДЕЛ УГОВОРА -  партија 2 

 

 

 

НАБАВКА УСЛУГА - Услуге мобилне телефоније 

 

 

 Закључен дана ________________2017. год. између: 

 

 

 1. Јавног предузећа за планирање и уређивање грађевинског предузећа "Пирот", 

Српских владара 77, 18300 Пирот, МБ: 20813938, ПИБ: 107492757, бр. текућег рачуна 

330-63000663078 код Credit agricole банке, које заступа директор Бранислав Костић, 

дипл.инж.грађ. (у даљем тексту Корисник услуге)    

 

и  

 

 2. ______________________________________, место ____________, улица 

__________________________________________, број _______, ПИБ 

_______________________, Матични број ______________, које заступа директор 

_______________________________________________ 

 

 2.1 ______________________________________, место ____________, улица 

__________________________________________, број _______, ПИБ 

_______________________, Матични број ______________, које заступа директор 

_______________________________________________који наступа као а) члан групе 

понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу)   

 

 

Члан 1 

 

 Уговорне стране сагласно константују:  

 - Да је предмет уговора пружање телекомуникационих услуга мобилне 

телефоније за потребе Јавног предузећа за планирање и уређивање грађевинског 

земљишта "Пирот", у складу са захтевима Корисника услуге, Конкурсном 

документацијом и Понудом Пружаоца услуге; 

 - Да је Пружалац услуге благовремено доставио исправну понуду бр. 

_____________ од ____________2017. године, која чини саставни део овог уговора; 

 -Да понуда Даваоца услуге у потпуности одговара спецификацијама из 

конкурсне документације које се налазе у прилогу Уговора и чине саставни део овог 

Уговора; 

 - Да је Наручилац, као Корисник услуга, сходно одредбама Закона о јавним 

набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне 

набавке бр. 3/2017 за услуге које су предмет овог Уговора, те да је понуда Пружаоца 

услуге као понуђача изабрана као најповољнија Одлуком о додели уговора бр. 

________________ од _______________2017. године.    
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Члан 2. 

 

Укупна вредност уговора до висине средстава предвиђених у финансијском плану 

Наручиоца. 

 

Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем услуга 

мобилне телефоније, за потребе Корисника услуге. 

Предметне услуге пружају се у свему у складу са понудом Пружаоца услуге 

број______________ од ___________ године и техничким карактеристикама које су 

дате у конкурсној документацији наручиоца.. 

Предметне услуге обухватају: саобраћај унутар корисничке групе Корисника услуге, 

саобраћај у мрежи Пружаоца услуге и према осталим мобилним оператерима, саобраћај 

према фиксној телефонији, интернет саобраћај, СМС унутар групе наручиоца, унутар 

изабране мреже, ка мрежама других мобилних оператера и услуге роминга. 

 

Члан 3. 

 

Све услуге пружају се по ценама наведеним у понуди Пружаоца услуге и ценовнику за 

роминг и интернет саобраћај који чине саствани део овог Уговора. 

Утврђене цене не могу се мењати. 

Месечна претплата по броју износи _____________ дин.  

Уговорне стране сагласно констатују да ће, у оквиру предметних услуга, Оператер 

пружити следеће услуге без накнаде: 

- разговори унутар корисничке групе наручиоца 

- заузећа позива и позиви на које није одговорено 

- позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...) 

- успостављање везе 

- позиви сервисних бројева изабраног Пружаоца услуге. 

 

Члан 4. 

 

Плаћање Пружаоцу услуге вршиће на основу рачуна који се доставља за протекли 

месец, по испостављеној фактури са спецификацијом услуга, у оквирном року који не 

може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана од дана пријема уредно сачињеног 

рачуна. 

Пружалац услуга се обавезује да за свако неслагање или оспоравање дуговања, на које 

Корисник услуге укаже у року од 8 дана од пријема фактуре, обезбеди релевантне 

информације, и у зависности од њих, изврши потребне корекције фактуре. 

Спецификација садржи детаљне податке о појединачним услугама по врстама, 

пруженим за сваки телефонски број (сим картицу) која се користи у оквиру мреже 

Корисника услуге и то: 

- трошкови претплате 

- све врсте пружених услуга, 

- број пружених услуга те врсте, 

- појединачну цену сваке врсте услуге и укупан износ задужења за услуге те врсте, 

- посебно исказану вредност и количину за роминг и коришћење интернета 

У спецификацији мора бити јасно назначен укупан износ задужења за сваки 

појединачни кориснички број. 

За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2018. години, Корисник услуге ће 

вршити плаћање Пружаоцу услуге по обезебеђивању финансијских средстава 

усвајањем финансијског плана за 2018. годину. 
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Члан 5. 

 

Пружалац услуге гарантује да ће услуге мобилне телефоније, које су предмет уговора, 

Наручилац несметано у пуном обиму користити током свог времена трајања уговора, у 

времену од 24 сата дневно, седам дана у недељи, осим у случајевима и временским 

интервалима за које не постоји одговорност Пружаоца услуге (виша сила). 

 

Члан 6. 

 

Пружалац услуге се, нарочито, обавезује да у вршењу послова на пружању предметних 

услуга у свему поступа у складу са одредбама чланова 124-130 Закона о електронским 

комуникацијама («СЛ. гласник РС» број 44/10 и 60/13-Одлука Уставног суда), а који се 

између осталог, односе и на тајност електронских комуникација. 

 

Члан 7. 

 

Пружалац услуге се обавезује да, за време трајања уговора, обезбеди доступност 

Корисничког сервиса у циљу пружања бесплатне неопходне помоћи појединачним 

корисницима, унутар групе наручиоца, која се пружа 24 сата дневно, 7 дана у недељи. 

 

Члан 8. 

 

Пружалац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана 

настанка промене у било којем од података прописаних чланом 77. Закона о јавним 

набавкама, о промени писмено обавести Корисника услуге и да је документује на 

прописан начин. 

 

Члан 9. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју уговорних страна. 

Уговор се закључује најдуже на период од годину дана, а утрошком средстава 

немењених за ову набавку исказаних у члану 2. став 1. овог уговора, уговор аутоматски 

престаје да важи и пре истека периода на који је закључен, о чему ће Корисник услуге у 

писаној форми благовремено обавестити Пружаоца услуге. 

 

Члaн 10. 

 

Целокупна комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог уговора 

вршиће се преко контакт особа, у писаној форми и то електронском или редовном 

поштом. 

Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, размене 

писана обавештења која ће садржати податке о контакт особама, бројевима мобилних 

телефона и електронским адресама контакт особа преко којих се остварује 

комуникација, у вези примене одредби овог уговора. 

Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте о 

евентуалној промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја 

контакт телефона. 
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Члан 11. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће се за све што није регулисано овим уговором 

примењивати одредбе Закона о облигационим односима и општим условима пословања 

Пружаоца услуге, под условом да нису у супротности са овим уговором. 

 

 

Члан 12. 

 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора – уговорне стране 

ће покушати да реше споразумно.                      

Уколико спорови између Корисника услуге и Пружаоца услуге не буду били решени 

споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Нишу. 

 

Члан 13. 

 

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе 

уговорне стране. 

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

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

 

      ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ                                              НАРУЧИЛАЦ 

(потпис и печат понуђача)                                

              

                                                                                  

 

 

 

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурске документације и он 

представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен 

уговор о јавној набавци. Модел уговора понуђачи попуњавају, оверавају и достављају 

уз понуду.  
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V - 5    УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПОНУДЕ КАКО ДА  

    САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
    1. Подаци о језику на којем понуда  мора бити састављена 

Понуда се подноси на српском језику. 

 

 2.Начин на који понуда мора бити сачињена  

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 

или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

Потребно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани у целини, 

тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат. 

Понуда се доставља у писаној форми упакована на следећи начин: општа 

документација посебно у једној коверти, понудбена - комерцијална документација  

за сваку партију посебно у коверти са назнаком броја партије и заводним бројем 

понуде код понуђача. 

  Коверта са општом и коверте са понудама за сваку партију посебно 

упаковати у једну коверту и доставити на адресу Наручиоца (Српских владара 77, 

18300 Пирот). 

 

   Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две 

или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу 

бити достављени у једном примерку за све партије.    

 

 На полеђини коверте обавезно назначити назив и адресу понуђача, телефон 

и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу Јавно предузеће уа пројектовање и уређивање 

грађевинског земљишта "Пирот", Српских владара 77, 18300 Пирот са назнаком 

"Понуда за јавну набавку услуга  – Услуге комуникације, ЈН бр. 3/2017 - НЕ 

ОТВАРАТИ". 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 27.03.2017. год. до 12:00 часова.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 

се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматрће се неблаговременом.  

 

 Понуда мора да садржи:  

 Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у поступку јавне 

набавке мале вредности 

 Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне 

набавке мале вредности, ако наступа са подизвођачем  

 Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде  
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 Потписан образац да је упознат са техничким карактеристикама предмета јавне 

набавке  

 Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди 

 Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора 

 Средства финансијског обезбеђења: изјаву о прихватању финансијске гаранције 

за добро извршење посла 

 У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је 

предвиђено конкурсном документацијом  

    

 Понуда може да садржи: 

 Попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде 

 

  

  3.Партије  

 Предметна јавна набавка је обликована у две партије. 

    Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и дужан је да у 

понуди наведе да ли се иста односи на целокупну набавку или само на одређену 

партију.  

  Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или 

више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 

достављени у једном примерку за све партије.    

 

  4. Понуда са варијантама  

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.   

 

 5. Начин измене, допуне и опозива понуде   

  Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење 

понуда на начин који је одређен за подношење понуде.  

 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 

документа накнадно доставља.  

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Јавно предузеће за 

пројектовање и уређивање грађевинског земљишта "Пирот", Српских владара 77, 18300 

Пирот, са назнаком:  

 "Измена понуде за јавну набавку услуга- Услуге комуникације, ЈН бр 3/2017- НЕ 

ОТВАРАТИ" или 

 Допуна понуде за јавну набавку услуга- Услуге комуникације, ЈН бр 3/2017- НЕ 

ОТВАРАТИ" или 

 "Опозив понуде за јавну набавку услуга- Услуге комуникације, ЈН бр 3/2017- НЕ 

ОТВАРАТИ" или 

 "Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга- Услуге комуникације, ЈН бр 

3/2017- НЕ ОТВАРАТИ" . 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  

 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду.   
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 6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

   Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Подносилац понуде који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може  учествовати 

у више заједничких понуда.  

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани.  

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

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

подизвођачем.  

 

7. Понуда са подизвођачем 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 

понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 

јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који 

су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутсвом како се доказује 

испуњеност услова.  

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. Заједничка понуда 

 Понуду може поднети група понуђача. 

 У случају подношења заједничке понуде, поред попуњених обавезних образаца 

за сваког подносиоца заједничке понуде,  доставља се и споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно  и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (понуђачи из 

групе понуђача одговарају наручиоцу неограничено солидарно). Наведени споразум   

мора бити саставни део понуде и мора обавезно да садржи податке о: 

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. 

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

наведени у конкурсној документацији у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара.  

 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  

 

 9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих 

зависи прихватљивост понуде  

 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Плаћање ће се вршити у року који је дефинисан Законом о роковима и измирењу 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр. 119/2012, 

68/2012) и који не може бити дужи од 45 дана, на основу испостављених ситуација- 

фактура оверених од стране лица задуженог за праћење реализације уговора.    

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

  

9.2. Захтев у погледу важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда. 

 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 

мењати понуду.   

  

 9.3. Захтеви у погледу квалитета предмета набавке 

 У складу са законским и подзаконским актима који су везани за услуге 

које су пеедмет набавке. 

  

 10.Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 

Цене у понуди се исказују у динарима са и без пореза на додату вредност 

У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у 

реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 

цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 

да тај део одвојено искаже у динарима.  

 

 

  11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 

заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење 

уговора о јавној набавци 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
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12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача 

 

- Врста финансијског обезбеђења које достављају понуђачи уз понуду 
 

 Сви понуђачи су дужни да приликом подношења понуде, Наручиоцу предају 

Изјаву о прихватању финансијске гаранције за добро извршење посла,  

 

Образац изјаве је саставни део конкурсне документације. 

 

а) средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

 

 Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, Наручиоцу 

преда бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено 

менично писмо – овлашћење у висини од 10% од процењене вредности набавке без 

ПДВ-а, за добро извршење посла. Меница и менично писмо које је саставни део 

конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране 

одговорног лица Понуђача , и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први 

позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу - писму.  Ово финансијско обезбеђење траје  30 дана дуже од истека рока за 

коначно извршење посла.  

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач 

не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

Понуђач ће код подношења понуде дати потписану и печатом оверену изјаву од 

стране одговорног лица да прихвата давање финансијске гаранције за добро извршење 

посла. 

 

 13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укуључујући и њихове подизвођаче 

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

 14.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде   

Заинтересована лица могу, у писаном облику, затражити од Наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде није дозвољено 

телефоном.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема његовог 

захтева објавити одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за 

додатни информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 3/2017“ 

 Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима 

врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 

 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
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 По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

 

 15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 

понуђача односно његовог подизвођача 

Наручилац може да, после отварања понуда приликом стручне оцене понуда од 

понуђача, писаним путем захтева додатна објашњења која ће му помоћи приликом 

прегледа, вредновања и упоређивања понуда, а може захтевати и контролу понуђача 

односно његовог подизвођача. Уколико је наручилац писменим путем затражио 

додатно објашњење, понуђач је дужан да му у року од три дана достави одговор. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају 

разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

  

 16.Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у 

случају спровођења преговарачког поступка  

            Није предмет јавне набавке. 

 

 17. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу 

којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент 

критеријума. 

 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Економски 

најпвољнија понуда" 

 Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологиоја додела 

пондера објашњена у делу IV Конкурсне документације   

 

 18. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера 

или истом понуђеном ценом 

  

 Партија 1 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача чија је цена минута  у месном саобраћаја мања, уколико 

две или више понуда имају исту цену минута у месном саобраћаја, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача чија је цена минута у међумесном саобраћају  

мања. 

          Партија 2 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача  који је понудио већи буџет за набавку бенефицираних 

телефонских апарата. 

 

 Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 

буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 

поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исту техничку 

опремљеност. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 

понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су 
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исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући 

само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 

уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 

 
    19. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

   

 

20. 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. 

  

 21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 

које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 

e-mail: jpplanpirot@gmail.com, факсом на број 010/215-00-88 или препорученом 

пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 

пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид 

у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 

финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог 

за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Јавно предузеће за пројектовање и уређивање грађевинског 

земљишта "Пирот",  ЈН 2/2017  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или 

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

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 

са ЗЈН и другим прописом. 
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Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  

 

          22. Рок у којем ће уговор бити закључен 

 Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити 

уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 

став 2. тачка 5) Закона.  


