Редни број ЈН- 4/2016
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ–МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

У Београду, дана 14. марта 2016. године

Конкурсна документација
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“, број 86/15), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне
набавке услуге мобилне телефоније (број 8/8-02-0002/2016-0002 од 7. марта 2016.
године) и Решењем о образовању Комисије за јавну набавку услуге мобилне телефоније
(број 8/8-02-0002/2016-0003 од 7. марта 2016. године),
Комисија за јавну набавку услуге мобилне телефоније објављује

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку услуге мобилне телефоније
Редни број ЈН 4/2016

Конкурсна документација садржи:
1. Позив за подношење понуда
2. Општи подаци о набавци
3. Подаци о предмету јавне набавке
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутства за доказивање тих
услова
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду
6. Образац понуде
7. Образац - подаци o понуђачу/има и подизвођачу/има:
7.1. подаци о понуђачу када наступа самостално или са подизвођачем
7.2. подаци о понуђачима када наступају у заједничкој понуди
7.3. подаци о подизвођачу/има
8. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у постуку јавне набавке када:
8.1. понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди
8.2. понуђач наступа са подизвођачем/има
9. Образац изјаве о трошковима припреме понуде
10. Образац изјаве о независној понуди
11. Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа, као
и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде
12. Овлашћење представника понуђача
13. Образац изјаве о финансијском обезбеђењу
14. Модел уговора
15. Техничка спецификација
16. Образац потврде о обиласку локације
17. Образац структуре цене
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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ
На основу чл. 32. и 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник РС“, број 86/15),
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије објављује
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГЕ – МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
1. Предмет набавке
Предмет набавке је јавна набавка услуге – мобилне телефоније. Предмет набавке
ближе је одређен у делу „Техничка спецификација“ конкурсне документације.
Ознака из општег речника набавке 46212000.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача предметне јавне набавке је економски
најповољнија понуда.
2. Подношење понуда
Понуде се подносе на адресу наручиоца - Директорат цивилног ваздухопловства
Републике Србије, ул. Скадарска бр. 23 и 23/1, 11000 Београд, са напоменом „Понуда
за јавну набавку услуге – мобилне телефоније, Редни број 4/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“. На
полеђини коверте обавезно читко уписати назив и адресу понуђача.
Рок за подношење понуда је 14. април 2016. године до 10 часова. Понуде које
стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се
неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу,
са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
3. Отварање понуда
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама
наручиоца, у Београду, ул. Скадарска бр. 23 и 23/1, одмах по истеку рока за подношење
понуда, односно дана 14. априла 2016. године у 10:30 часова.
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним писаним
овлашћењем за учешће у поступку отварања, које подносе комисији за предметну
набавку пре почетка јавног отварања.
4. Избор најповољније понуде и закључење уговора
Оквирни рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 10 дана од дана
отварања понуда. Уговор са најповољнијим понуђачем ће се закључити након истека
рока за заштиту права понуђача.
5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где
је конкурсна документација доступна:
- На порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/)
- На интернет страници наручиоца (http://www.cad.gov.rs/javnenabavke.php)
Контакт особа: Жикић Милош (mzikic@cad.gov.rs)
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије
Адреса: ул. Скадарска бр. 23 и 23/1, 11000 Београд
Интернет страница наручиоца: www.cad.gov.rs
2. Врста поступка јавне набавке:
Отворени поступак
3. Предмет јавне набавке
Јавна набавка услуге – мобилне телефоније. Поступак се води ради закључења
уговора
4. Контакт особа
Милош Жикић (mzikic@cad.gov.rs)
3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке под редним бројем 4/2016 је јавна набавка услуге – мобилне
телефоније.
Ознака из општег речника набавке је 46212000.
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1) Обавезни услови за понуђача прописани чланом 75. Закона о јавним
набавкама и то:
а) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
б) 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;
в) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији.
г) Да има важећу дозволу/лиценцу за јавну мобилну телекомуникациону мрежу
и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже издате од стране Регулаторне агенције
за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ);
2) Додатни услови за понуђача прописани су чл. 76. став 2. Закона о јавним
набавкама и то:
Да понуђач има кориснички сервис, доступан 24 часа дневно у току целе године.
3) Услови које мора да испуни подизвођач:
Подизвођач мора да испуни све обавезне услове наведене за понуђача, а додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке не мора да испуњава.
4) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача:
Сваки од понуђача из групе понуђача мора да испуни све обавезне услове наведене
у члану 75. Закона о јавним набавкама, а додатне услове да испуњавају заједно.
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5) Упутство како се доказује испуњеност тих услова:
Испуњеност свих обавезних и додатних услова се доказује достављањем изјаве
понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке и то:
- Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа
самостално или у заједничкој понуди или
- Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа
са подизвођачем.
Наручилац може захтевати да, пре доношења Одлуке о додели Уговора о набавци
услуге мобилне телефоније, од понуђача чија је понуда на основу Извештаја о стручној
оцени понуда оцењена као најповољнија, достави на увид доказе (оригиналне или
оверене фотокопије) прописане Законом о јавним набавкама за доказивање испуњености
обавезних услова и додатних услова. Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана
достављања захтева.
Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља на увид
доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране
овлашћеног лица.
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 потписану
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као
лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз
понуду.
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1) Језик понуде
Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском
језику.
2) Захтеви у вези са сачињавањем понуде
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, оверену печатом, на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
иста отвара.
Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације.
Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени,
потписани и оверени печатом од стране понуђача.
Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача (зеједничка
понуда), понуђач, односно овлашћени представник групе понуђача попуњава, потписује
и оверава следеће обрасце:
а) Образац понуде;
б) Образац - подаци о понуђачу када наступа самостално или са
подизвођачем/има, или подаци о понуђачу када наступа у заједничкој понуди;
в) Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
(када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди);
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г) Образац изјаве о трошковима припреме понуде (напомена: ова изјава није
обавезна);
д) Образац изјаве о независној понуди (напомена: уколико наступа група
понуђача – сваки понуђач из групе понуђача попуњава, потписује и оверава овај
образац);
ђ) Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(напомена: уколико наступа група понуђача – сваки понуђач из групе понуђача
попуњава, потписује и оверава овај образац);
е) Образац изјаве о финансијском обезбеђењу;
ж) Модел уговора;
з) Образац потврде о обиласку локације
и) Образац структуре цене.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и
оверава печатом следеће обрасце:
а) Образац понуде;
б) Образац - подаци о понуђачу када наступа самостално или са
подизвођачем/има;
в) Образац - подаци о подизвођачу уколико наступа са подизвођачем;
г) Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
(када наступа са подизвођачем);
д) Образац изјаве о трошковима припреме понуде (напомена: ова изјава није
обавезна);
ђ) Образац изјаве о независној понуди;
е) Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
з) Образац изјаве о финансијском обезбеђењу;
и) Модел уговора;
ј) Образац потврде о обиласку локације
к) Образац структуре цене.
3) Партије
Предметна набавка није обликована у више партија-целина, тако да ће се након
окончаног поступка закључити један уговор.
4) Понуде са варијантама
Понуде са варијантама нису дозвољене.
5) Начин измене, допуне и опозива понуде
У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може у року
за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или
повлачење понуде је пуноважно ако је наручилац примио измену, допуну или опозив
понуде пре истека рока за подношење понуда. Измена, допуна и опозив понуде врши се
на начин на који се и подноси понуда. Понуђач је у обавези да тачно нагласи који део
понуде мења.
По истеку рока за подношење понуда, понуда се не може мењати, допуњавати
нити опозвати.
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6) Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
У складу са чланом 87. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач који је
самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
7) Понуда са подизвођачем
Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу,
у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив
подизвођача, 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 потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без
обзира на број подизвођача.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања,
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност наручиоца.
Понуђач који наступа са подизвођачем мора самостално испунити обавезне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама и додатне услове
одређене овом конкурсном документацијом, а подизвођач мора самостално да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама, а услов из
члана 75. став 1. тачка 5. за део набавке који ће се извршити преко подизвођача.
Као доказ за испуњење ових услова понуђач доставља попуњену, потписану и
оверену Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке када понуђач
наступа са подизвођачем.
8) Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Овај споразум
обавезно садржи податке наведене у члану 81. став 4. Закона о јавним набавкама.
Овлашћени представник групе понуђача је понуђач, који је у споразуму из члана
81. Закона о јавним набавкама, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан групе
понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.
Понуђачи из групе понуђача морају да испуне обавезне услове из члана 75. став
1. тач. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама, а услов из члана 75. став 1 тачка 5) Закона о
јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове из
члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно, што се доказује достављањем
попуњене, потписане и оверене Изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке – када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди.
9) Захтеви од значаја за прихватљивост понуде
Понуђена услуга мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и
задатим техничким карактеристикама.
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10) Цена
Цена мора бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна до испуњења уговорних обавеза и не може се мењати из било ког
разлога.
11) Подаци о органима код којих се могу добити подаци у вези са извршењем
уговора када је позив објављен на страном језику
У предметном поступку јавне набавке јавни позив није објављен на страном
језику.
12) Средства финансијског обезбеђења
Понуђач je у обавези да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у
износу од 1.000.000,00 динара, у складу са моделом банкарске гаранције за добро
извршење посла који је у прилогу ове конкурсне документације.
13) Одређивање поверљивости
Предметна набавка не садржи поверљиве податке, које наручилац ставља на
располагање понуђачима, као и њиховим подизвођачима.
14) Додатне информације и појашњења
Oбјашњења конкурсне документације у вези са припремом понуде понуђачи могу
добити на е-mail адресу: mzikic@cad.gov.rs.
Тражење додатних информација и објашњења телефоном није дозвољено.
15) Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може, после отварања понуде, да у писаном облику захтева од
понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу и вредновању понуде, а може
и да врши контролу код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о
јавним набавкама).
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 такву
понуду одбити као неприхватљиву.
16) Додатно обезбеђење
Ако предмет јавне набавке није исти предмету јавне набавке за који је понуђач
добио негативну референцу, наручилац ће захтевати од тог понуђача, у случају да му
буде додељен уговор, додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза и то уредно
потписану и регистровану меницу, без жиранта у корист наручиоца, са меничним
овлашћењем за попуну у висини 15% од процењене вредности набавке, са клаузулом „без
протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла.
17) Елементи о којима ће се преговарати и начин преговарања
Како је предметни поступак – отворени поступак јавне набавке (а не
преговарачки), не постоје елементи о којима ће се преговарати.
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18) Критеријум за оцену
Одлука о избору најповољније понуде за јавну набавку услуге – мобилне
телефоније донеће се применом критеријума економски најповољнија понуда, са
следећим елементима критеријума и методологијом за доделу пондера за сваки од
елемената критеријума:
Ред. Бр.
1

Елементи критеријума
Цена разговора ка осталим мобилним
оператерима без ПДВ-a (минут)

Макс. број пондера

2

Цена разговора према мрежи мобилног
оператера, ван групе наручиоца без ПДВ-a
(минут)

10

3

Цена разговора према фиксној телефонији у
домаћем саобраћају без ПДВ-a (минут)

5

4

Цена месечне претплате по броју (без ПДВ-a)

25

25

5

Буџет за набавку мобилних телефона по
бенефицираним ценама
6
Повезивање
кућне
централе
фиксне
телефоније наручиоца, линком од 2 Mb/s ради
остваривања јефтинијих разговора према
мобилним мрежама путем подземног
оптичког линка или путем телефонске парице
према
чворишту
оператера
мобилне
телефоније (oптика/бакар) или бежичним
путем (Wifi).
УКУПНО ПОНДЕРА

15

20

100

18.1. Начин пондерисања
18.1.1. Цена разговора као осталим мобилним оператерима без ПДВ-а,
максимално 25 пондера
Понуђач који понуди најнижу цену разговора ка осталим мобилним оператерима
добија максималан број пондера по овом критеријуму - 25
Број пондера осталих понуђача израчунава се на следећи начин:

БП1 =

1 + C min
_______________________

X 25

1 + C понуђача

БП1 – број пондера за први елемент критеријума
С мin - најнижа понуђена цена
С понуђача - понуђена цена конкретног понуђача (цена из понуде која се рангира)
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18.1.2. Цена разговора према мрежи мобилног оператера, ван групе наручиоца
без ПДВ-a, максимално 10 пондера
Понуђач који понуди најнижу цену разговора ка мрежи мобилног оператера, ван
групе наручиоца, добија максималан број пондера по овом критеријуму – 10
Број пондера осталих понуђача израчунава се на следећи начин:
БП2 =

1 + C min
_______________________

X 10

1 + C понуђача

БП2 – број пондера за други елемент критеријума
С мin - најнижа понуђена цена
С понуђача - понуђена цена конкретног понуђача (цена из понуде која се рангира)
18.1.3. Цена разговора према фиксној телефонији у домаћем саобраћају без
ПДВ-a, максимално 5 пондера
Понуђач који понуди најнижу цену разговора према фиксној телефонији у домаћем
саобраћају, добија максималан број пондера по овом критеријуму – 5

БП3 =

1 + C min
_______________________

X 5

1 + C понуђача

БП3 – број пондера за трећи елемент критеријума
С мin - најнижа понуђена цена
С понуђача - понуђена цена конкретног понуђача (цена из понуде која се рангира)
18.1.4. Цена месечне претплате по броју без ПДВ-a, максимално 25 пондера
Понуђач који понуди најнижу цену месечне претплате по броју, добија
максималан број пондера по овом критеријуму – 25

БП4 =

1 + C min
_______________________

X 25

1 + C понуђача

БП4 – број пондера за четврти елемент критеријума
С мin - најнижа понуђена цена
С понуђача - понуђена цена конкретног понуђача (цена из понуде која се рангира)
18.1.5. Буџет за набавку мобилних телефона по бенефицираним ценама,
максимално 15 пондера
Понуђач који понуди највећи буџет за набавку мобилних телефона по
бенефицираним ценама, добија максималан број пондера по овом критеријуму – 15
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БП5 =

1 + C понуђача
_______________________

X 15

1 + C max

БП5 – број пондера за пети елемент критеријума
С понуђача - понуђен износ конкретног понуђача (понуђени буџет)
С max - највећи понуђени износ (највећи понуђени буџет)
18.1.6. Повезивање кућне централе фиксне телефоније наручиоца, линком од
2 Mb/s ради остваривања јефтинијих разговора према мобилним мрежама путем
подземног оптичког линка или путем телефонске парице према чворишту
оператера мобилне телефоније (oптика/бакар) или бежичним путем (Wifi),
максимално 20 пондера
БП6 (број пондера за шести елемент
критеријума)

Начин повезивања
Путем подземног оптичког линка или
путем телефонске парице према чворишту
оператера
мобилне
телефоније
(oптика/бакар)
Бежичним путем (Wifi)

20 пондера
13 пондера

Доказ: У зависности од понуђеног начина повезивања, понуђачи су у обавези да
доставе техничко решење за реализацију и Изјаву на сопственом меморандуму, у којој
ће под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврдити да ће повезивање
бити реализовано на наведени начин.
Најповољнијом понудом сматраће се понуда која оствари највећи број пондера.
Укупан број пондера за све елементе критеријума: БП = БП1 + БП2 + БП3 +
БП4 + БП5 + БП6
Напомена: Цене у понуди и пондери приликом оцењивања понуда заокружују се на две
децимале.
19) Две или више понуда са једнаким бројем пондера
Уколико две или више понуде понуђача имају исту понуђену цену биће изабрана
понуда са већим бројем пондера за критеријум под бројем 6.- Повезивање кућне централе
фиксне телефоније наручиоца, линком од 2 Mb/s ради остваривања јефтинијих разговора
према мобилним мрежама путем подземног оптичког линка или путем телефонске
парице према чворишту оператера мобилне телефоније (oптика/бакар) или бежичним
путем (Wifi).
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20) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.
21) Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, копија се истовремено доставља
и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или садржина 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.
После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике
Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 4/2016,
сврха уплате: ЗЗП, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, 4/2016,
прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од 120.000,00 динара.
22) Закључење уговора
Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од десет дана од дана истека
рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда у поступку јавне набавке услуге мобилне телефоније, редни број јавне
набавке: ЈН - 4/2016
Пуно
пословно
понуђача

име

Адреса понуђача
Матични број понуђача
Порески број понуђача
Шифра делатности
Број рачуна и назив банке
Регистарски
понуђача

број

Законски заступник
Лице
овлашћено
за
потписивање уговора
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Начин на који се даје понуда (означити са ☒):
☐
Самостално
☐
Заједничка понуда
☐
Са подизвођачем/има
Услови понуде:
 Понуда важи 60 дана почев од отварања понуде.
 Цена минута разговора ка осталим мобилним оператерима _______динара без
ПДВ-а.
 Цена минута разговора ка мрежи мобилног оператера, ван групе наручиоца
______динара без ПДВ-а.
 Цена минута разговора према фиксној телефонији у домаћем саобраћају
_________ динара без ПДВ.
 Цена месечне претплате по броју _____ динара без ПДВ-а.
 Буџет за набавку мобилних телефона по бенефицираним ценама _____ динара
без ПДВ-а.
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 Повезивање кућне централе фиксне телефоније наручиоца, линком од 2Mb/s ради
остваривања јефтинијих разговора према мобилним мрежама (заокружити):
а) Путем подземног оптичког линка или путем телефонске парице према
чворишту оператера мобилне телефоније (оптика/бакар)
б) Бежичним путем (Wifi)
Начин плаћања: у року од _____________ дана од дана достављања фактуре за
извршене услуге (максимално 45 дана).

Датум

М.П.
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7.1. ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(када наступа самостално или са подизвођачем/има)
Пуно
пословно
име
понуђача
Скраћено пословно име
понуђача
Место, улица и број
Општина
Матични број понуђача
Порески
индентификациони број
Број рачуна и назив банке
Законски заступник
Лице
овлашћено
за
потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail

Датум

М.П.
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7.2. ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(када наступа у заједничкој понуди)
Пуно
пословно
име
понуђача
Скраћено пословно име
понуђача
Место, улица и број
Општина
Матични број понуђача
Порески
индентификациони број
Број рачуна и назив банке
* Заступник понуђача
наведен у заједничком
споразуму
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
* Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе
потписати уговор

Датум

М.П.

Понуђач

Напомена: Овај образац попуњава сваки од чланова групе понуђача у заједничкој понуди, тако
да га је неопходно копирати у потребном броју примерака

- страна 16 од 35 -

Конкурсна документација
7.3. ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/ИМА
Пуно пословно име
подивођача
Скраћени назив подивођача
Место, улица и број
Општина
Матични број понуђача
Порески индентификациони
број
Број рачуна и назив банке
Законски таступник
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Проценат укупне вредности
набавке који ће поверити овом
подизвођачу
Део предмета набавке који ће
извршити
преко
овог
подизвођача
Датум

М.П.

Понуђач

Датум

М.П.

Подизвођач

Напомена: у случају да има више подизвођача овај образац попуњава сваки од подизвођача, тако
да га је неопходно копирати у потребном броју примерака
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8.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди)

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________ у поступку јавне набавке услуге
мобилне телефоније, редни број 4/2016 испуњава услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама, односно услове утврђене 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 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 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 ако има седиште на њеној
територији;
4. да има важећу дозволу/лиценцу за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и
услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже издате од стране Регулаторне
агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ);
5. Додатни услови:
а) Да понуђач има кориснички сервис, доступан 24 часа у току целе године.
Датум

М.П.

Понуђач

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално овом изјавом доказује да испуњава све услове
од тач. 1. до 5. овог обрасца, а ако понуду подноси група понуђача овом изјавом потврђује се да
сваки понуђач из групе понуђача испуњава услове од тач. 1. до 3. овог обрасца, а услов из тачке
5. овог обрасца да испуњавају заједно. Услов из тачке 4. овог обрасца дужан је да испуни понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
У случају да понуду подноси група понуђача овај образац изјаве попуњава сваки од чланова
групе понуђача, тако да га је неопходно копирати у потребном броју примерака.
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8.2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(када понуђач наступа са подизвођачем/има)

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача и као заступник подизвођача,
дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач

__________________________________

и

подизвођач

__________________________________ у поступку јавне набавке услуге мобилне
телефоније, редни број 4/2016 испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама, односно услове утврђене 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 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 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 ако има седиште на њеној
територији;
4. да има важећу дозволу/лиценцу за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и
услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже издате од стране Регулаторне
агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ);
5. Додатни услови:
а) Да понуђач има кориснички сервис, доступан 24 часа дневно у току целе
године.

Датум

М.П.

Понуђач

Датум

М.П.

Подизвођач
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Напомена:
Понуђач који наступа са подизвођачем/има, самостално испуњава услове од тач. 1. до 5.
овог обрасца, а подизвођач од тач. 1. до 3. овог обрасца, а за тачку 4. за део набавке који ће се
извршити преко подизвођача.
У случају да понуђач има више подизвођача овај образац попуњава сваки од подизвођача,
тако да га је неопходно копирати у потребном броју примерака.
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач
__________________________________ у поступку јавне набавке услуге мобилне
телефоније, редни број 4/2016, доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
Износ трошка
(у динарима)

Назив трошка

Укупан износ трошкова припремања понуде

Датум

М.П.

Понуђач

Напомена: ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/15) обавезни елемент конкурсне
документације. Достављање ове изјаве није обавезно.
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама понуђач може да у оквиру понуде
достави укупан износ и структуру 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 узорака или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у
својој понуди.
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У

складу

са

чланом

26.

Закона

о

јавним

набавкама,

понуђач

__________________________________ даје следећу

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Као понуђач у предметном поступку јавне набавке услуге мобилне телефоније,
редни број 4/2016, изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима и заинтересованим
лицима.

Датум

М.П.

Понуђач

Напомена: уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И
УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ
НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ
ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач
__________________________________ даје следеће

ИЗЈАВА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада и заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења ове понуде, а која је предмет јавне набавке услуге мобилне
телефоније, редни број 4/2016.

Датум

М.П.
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12. ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
ОВЛАШЋЕЊЕ

___________________________________________________________________________
(име и презиме представника понуђача)
из _______________________, ул.______________________________________________
(град)
(адреса)
број личне карте ________________ овлашћује се да у име _________________________
(назив понуђача)
из _____________________, може да учествује у поступку јавне набавке услуге
(адреса)
мобилне телефоније, редни број 4/2016.

Представник понуђача има овлашћења да преузима све радње у поступку јавног
отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка отварања понуда наведене јавне набавке
и у друге сврхе се не може користити.

Датум

М.П.

Понуђач
(потпис овлашћеног лица)
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13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
У складу са чланом 61. став 5. Закона о јавним набавкама, понуђач
__________________________________ даје следећу
ИЗЈАВУ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми
буде додељен уговор у поступку јавне набавке услуге мобилне телефоније, редни број
4/2016, за потребе Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, у року од
15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, доставити средства финансијског
обезбеђења предвиђена уговором и конкурсном документацијом.

Датум

М.П.

Понуђач

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, образац изјаве потписује и
печатом оверава понуђач или члан групе понуђача који ће у име групе дати средства
обезбеђења;
Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, образац изјаве потписује и
печатом оверава понуђач.
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МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Београд, __.__.2016. године
Корисник: Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, ул. Скадарска бр.
23 и 23/1, 11000 Београд
Налогодавац: ______________________________________ (Унети име понуђача)
С обзиром да су _____________________(Унети име понуђача) (у даљем тексту:
налогодавац) и Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, ул. Скадарска
бр. 23 и 23/1, 11000 Београд, (у даљем тексту: корисник) закључили Уговор о набавци
услуге, мобилне телефоније, за потребе Директората цивилног ваздухопловства
Републике Србије (у даљем тексту: Уговор), а у складу са условима из конкурсне
документације ЈН број 4/2016 налогодавац се обавезао да достави кориснику гаранцију
за добро извршење посла у износу од 1.000.000,00 динара.
На захтев налогодавца, ми _______________________(Унети име Банке гаранта),
издајемо ову неопозиву, безусловну, наплативу на први позив и без права на приговор,
гаранцију, којом Вам гарантујемо да ћемо извршити плаћање у вашу корист до укупног
максималног износа од:
РСД 1.000.000,00 (словима: милион динара)
по пријему вашег првог позива у писаној форми и ваше писане изјаве у којој се наводи:
1. да је понуђач, налогодавац гаранције, ________________(Унети име
налогодавца) прекршио своју(е) обавезу(е) из закљученог Уговора,
2. у ком погледу је понуђач, налогодавац за издавање гаранције,
_____________(Унети име налогодавца) извршио прекршај.
Горе наведени позив и изјава морају бити оверени Вашим печатом и потписани од
стране овлашћеног лица Вашег правног лица.
Рок важности ове гаранције је годину дана од дана потписивања Уговора, те ова
гаранција важи до датума __.__.20__.године, те сви ваши позиви на наплату по овој
гаранцији морају стићи закључно са тим датумом.
На ову гаранцију се примењују одредбе Једнобразних правила за гаранцију на позив,
ревизија 2010. године (URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.
____________________
(Унети име понуђача)
_____________________
(Одговорно лице понуђача)

____________________
(Унети име банке)
______________
(Одговорно лице банке)
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14. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ
УГОВОР
ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Закључен дана _____________________ између:

ДИРЕКТОРАТА ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, кога
заступа директор Мирјана Чизмаров, са седиштем у Београду, ул. Скадарска бр. 23 и 23/1,
ПИБ 103191841, матични број 17521128, број рачуна 160-316614-58 у Banca Intesa А.D. Beograd, (у даљем тексту: Наручилац) са једне стране,
и
______________________________________________________________, кога заступа
(пуно пословно име)
___________________________________ са седиштем у __________________________
(функција, име и презиме)
(град)
ул. _________________________________ број ________, ПИБ ____________, матични
број ___________ број рачуна _________________________ у ______________________,
(назив банке)
(у даљем тексту: Извршилац) са друге стране.

I.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ УГОВОРА
Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да је:
Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео јавну набавку, чији је предмет „Набавка услуге
мобилне телефоније“;
- Извршилац доставио понуду заведену под бројем _____________________ од
___________ (попуњава наручилац) 2016. године, која је саставни део овог
уговора;
- Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама донео Одлуку о додели
уговора за јавну набавку услуге мобилне телефоније, редни број 4/2016 (број:
___________________ од ___________ 2016. године - попуњава наручилац).
-
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II.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.

Предмет овог уговора је пружање услуге мобилне телефоније, у свему према
техничкој спецификацији из конкурсне документације Наручиоца, а у складу са понудом
Извршиоца _______________________ (број: ___________________ од ___________ 2016.
године (попуњава наручилац), које су саставни део овог уговора, док се Наручилац
обавезује да за извршене услуге изврши плаћање у складу са условима из наведене понуде.
Члан 3.
Обавезе Извршиоца
Извршилац се обавезује овим уговором да ће омогућити разговор, као и слање
СМС и ММС порука у мрежи и ван мреже мобилног оператера у земљи и иностранству,
затим разговор према фиксним телефонским линијама, могућност коришћења интернета
кроз предметну услугу, проверу стања рачуна и коришћење корисничког сервиса код
Извршиоца као и све остале услуге обухваћене техничком спецификацијом, а које
Наручилац користи у току трајања овог уговора.
Предметна услуга се односи на 149 претплатничких бројева у оквиру групе, уз
могућност да се у случају потребе Наручиоца, број претплатничких бројева повећа, у
складу са захтевима Наручиоца.
Извршилац је дужан да се у свему придржава одредаба из понуде и техничке
спецификације, које чине саставни део овог уговора и да предметне услуге обезбеђује
стручно и квалитетно, 24 сата дневно, 365 дана у години придржавајући се стандарда,
прописа и правила струке који важе за ову врсту услуге и добрим пословним обичајима.
Члан 4.
Извршилац је дужан да обезбеди буџет за бенефицирану набавку телефонских
апарата.
Буџет који се ставља Наручиоцу на располагање за набавку телефонских апарата
за време трајања уговорне обавезе износи ______________ динара без ПДВ-а (попуњава
понуђач), где ће Наручилац имати право да купује мобилне телефоне по цени од 1,00
динар без ПДВ-а.
Извршилац је дужан да месец дана пре истека прве године овог уговора откључа
мобилне телефонске апарате купљене по бенефицираним ценама, како би било могуће
користити их и у мрежама других оператера.
Буџет је могуће користити током читавог периода трајања уговорне обавезе.
Члан 5.
Извршилац је обавезан да изврши услугу повезивања кућне централне фиксне
телефоније Наручиоца са мобилном централом Извршиоца линком од 2 Mb/s, ради
остваривања јефтинијих разговора према мобилним мрежама на локацији Наручиоца у
Београду, ул. Скадарска бр. 23 и 23/1.
Повезивање мора да се изврши путем подземног оптичког линка или путем
телефонске парице према чворишту Извршиоца (оптика/бакар) или бежичним путем
(Wifi). Трошкове повезивања сноси Извршилац.
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Члан 6.
Извршилац 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“ бр. 44/10 и 60/13-Одлука Уставног суда), а који се
између осталог, односе и на тајност електронских комуникација.
Члан 7.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро
извршење посла која је безусловна и платива на први позив у року од 15 дана од дана
закључења овог уговора. Банкарска гаранција се издаје у висини од 1.000.000,00 динара,
са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење
посла.
Вредност уговора и плаћање
Члан 8.
Наручилац се обавезује да ће уговорене услуге плаћати Извршиоцу по уговореним
јединичним ценама из прихваћене понуде број __________ од __________.2016. године
(попуњава наручилац), а према стварно реализованом саобраћају за уговорени период,
највише до укупног износа од ______________ динара (попуњава наручилац), без
обрачунатог ПДВ-а.
Месечни износи рачуна ће се обрачунавати према стварно оствареном саобраћају у
складу са ценама које су исказане у Обрасцу понуде Извршиоца.
Наручилац се обавезује да изврши уплату цене на име извршених услуга, на рачун
Извршиоца број _________________ (попуњава понуђач) који се води код банке
______________________, у року од __________ дана од дана пријема исправне фактуре
за извршене услуге (попуњава понуђач).
Извршилац се обавезује да приликом испостављања фактуре Наручиоцу у истој
наведе јединичне цене услуга и врсту извршених услуга.
Цене услуга су фиксне и непроменљиве до коначног извршења овог уговора.
Извршилац се обавезује да за свако неслагање или оспоравање дуговања, на које
Наручилац укаже у року од 8 дана од пријема рачуна, обезбеди релевантне информације
и у зависности од њих, изврши потребне корекције рачуна.
За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у наредним годинама,
Наручилац ће вршити плаћање Извршиоцу уз услов обезбеђења потребних средстава у
Финансијском плану Наручиоца за наредне године за услуге које су предмет ове набаке.
Утрошком износа средстава из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје
да важи и пре истека периода на који је закључен, о чему ће Наручилац у писаној форми
обавестити Извршиоца.
Накнада штете
Члан 8.
Извршилац је обавезан да уговорене послове из овог уговора врши савесно, са
пажњом доброг домаћина, благовремено и да надокнади штету коју његови радници
учине намерно или из крајње непажње, а што ће се констатовати заједничким записником
од представника уговорних страна.
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Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења овог уговора, Извршилац је
дужан да исту надокнади.
III.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране законских заступника
уговорних страна или од њих овлашћених лица и закључује се на период од 3 (три)
године.
Уговорне стране су сагласне да ће се све измене и допуне овог уговора вршити у
писаној форми, уз претходну сагласност уговорних страна.
Члан 10.
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје Уговором преузете обавезе.
Отказни рок у случају из претходног става износи 30 дана и почиње да тече од
дана пријема писаног обавештења о раскиду овог уговора.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора и уколико због објективних
околности које су у вези са финансирањем Наручиоца не буде обезбеђено довољно
новчаних средстава за комплетну реализацију овог уговора.
Члан 11.
За све оно што није регулисано овим уговором, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 12.
Евентуалне спорове настале у вези са применом и извршењем овог уговора,
уговорне стране ће настојати да отклоне споразумно, а уколико то није могуће, надлежан
је Привредни суд у Београду.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 (два) примерка.
Директорат цивилног ваздухопловства
Републике Србије

ИЗВРШИЛАЦ

ДИРЕКТОР
_________________________________
Мирјана Чизмаров
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15. ТЕХНИЧКА
ЗАХТЕВИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА,

ТЕХНИЧКЕ

КАРАКТЕРИСТИКЕ

И

Техничка спецификација предмета јавне набавке:
Потребно је обезбедити услугу мобилне телефоније за најмање 149
претплатничких бројева у оквиру групе (за кориснике запослене код наручиоца), уз
могућност да се, у случају потребе наручиоца, број претплатничких бројева повећа.
Услови наручиоца:
- разговори који се тарифирају у секундама (1/1), не заокружавају се на минуте;
- заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају;
- бесплатно успостављање везе у домаћем саобраћају;
- позиви, односно разговори, као и СМС поруке у корисничкој групи наручиоца
тарифирају се са 0,00 дин, без ограничења;
- бесплатни позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...);
- бесплатни позиви корисничком сервису извршиоца (мобилног оператера) који
мора бити доступан наручиоцу 24 сата, 365 дана у години и у то спада разговор
са Call centrom оператера а не само преслушавање говорног аутомата;
- нерестриктивно упућивање позива ка свим дестинацијама унутар Србије;
- у случају промене постојећег извршиоца (мобилног оператера), извршилац сноси
све трошкове по основу преноса постојећих бројева (трошкове накнада приликом
преноса, утврђене Правилником о преносивости броја) и омогућавање наручиоцу
да задржи постојеће бројеве у оквиру корисничке мреже са позивним бројем 064
и пружи техничку подршку за пренос истих;
- задржавање телефонских бројева чланова групе наручиоца, укључујући и
префикс, са обавезном опцијом скраћеног бирања бројева са 4 последње цифре у
пословној групи наручиоца;
- наручилац задржава право да повећа број претплатничких бројева. Цене услуга за
новоприкључене бројеве су идентичне ценама из важеће понуде тренутног
уговора између наручиоца и извршиоца;
- бесплатан интернет саобраћај минимум 3 GB са максималном брзином преноса
(3g/4g) по корисничком броју на месечном нивоу, а након истека уговорене
количине извршилац обезбеђује неограничен бесплатан пренос података по
смањеној брзини;
- Накнадно дефинисање лимита (било које врсте) за сваког корисника посебно
(СИМ картицу) или накнадно креирање профила за одређене категорије
корисника: за забрану и/или ограничавање услуге роминга, пренос података у
ромингу, новчано лимитирање по корисничком броју (могућност аутоматског
блокирања услуга у случају достизања додељеног новчаног лимита) уколико се у
било ком моменту затражи од извршиоца, а у току трајања уговорне обавезе;
- ненаплаћивање заменских картица и задржавање истог броја, или
дефинисање\замена профила током трајања уговора;
- активирање и деактивирање роминга на захтев наручиоца без аванса;
- располагање сервисом и преузимање и враћање апарата са сервиса од стране
извршиоца, као и обезбеђење заменских апарата за време трајања сервиса
телефона;
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обезбеђивање коришћења свих постојећих услуга и аутоматско укључење нових
услуга ГСМ мреже извршиоца за све уговорене претплатничке бројеве;
За све остале услуге које нису наведене (роминг, смс и позив ка иностранству,
ммс поруке, итд.), а у случају коришћења истих од стране наручиоца у току
трајања уговора, извршилац је у обавези да исте фактурише према важећем
ценовнику извршиоца за пословне кориснике. Извршилац је дужан да предметни
ценовник учини доступним наручиоцу;
обезбеђивање бесплатног сервиса за проверу стања рачуна слањем СМС поруке
или USSD кода;
омогућавање провере тренутног стања било ког корисника у било ком тренутку
приказаног са свим урачунатим попустима;
да месечни рачун достави у електронском формату који специфицира наручилац
због обраде у својим апликацијама;
месец дана пре истека прве године уговора откључа мобилне телефонске апарате
купљене по бенефицираним ценама како би било могуће користити их и у
мрежама других оператера;
цена услуга је фиксна, у динарском износу и не може се мењати у току трајања
уговора;
омогућавање кратког бирања за 5 фиксних бројева у оквиру корисничке групе и
да успостављање везе и тарифирање позива ка овим бројевима износи 0 динара;
обавезан повлашћен буџет за мобилне апарате у минималном износу од 5.000.000
динара без урачунатог ПДВ-а, где ће наручилац имати право да купује мобилне
телефоне по цени од 1,00 динар без ПДВ-а.

• Задржавања постојећих активних мобилних бројева.
Повезивање кућне централе фиксне телефоније наручиоца са мобилном
централом извршиоца линком од 2Mb/s, ради остваривања јефтинијих разговора према
мобилним мрежама путем телефонске парице према чворишту извршиоца (оптика/бакар)
или бежичним путем (Wifi).
Цене код ове услуге у On-Net режиму не сме бити већа од 1,00 дин по минути
разговора, а у Off-Net режиму не сме бити већа од 3,00 дин по минути разговора.
Наведене цене су без ПДВ-a.
Извршилац је у обавези да изврши интегрисање фиксне и мобилне телефоније
повезивањем централе наручиоца услуга са централом извршиоца кабловским
двомегабитним линком ради остваривања јефтинијих разговора према мобилним
мрежама и бесплатних разговора у оквиру VPN групе. Под „Повезивање кућне централе
фиксне телефоније“ се подразумева да сваки локал наручиоца добије свој ткз. виртуелни
мобилни број како би позивање истог било преусмерено на додељени локал наручиоца.
Наручилац има право накнадног ширења броја локала по својој потреби. Трошкове
повезивања сноси извршилац. Извршилац је у обавези да изврши прикључење GSM
мрежног пролаза наручиоца путем подземног оптичког двомегабитног линка или путем
телефонске парице према чворишту извршиоца, све у циљу смањења трошкова позива.
Повезивање ће бити могуће и бежичним путем, с тим да је у том случају неопходно да
извршилац прибави све дозволе надлежних институција.
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НАПОМЕНА: Извршилац има обавезу да пре достављања понуде изврши
обилазак локације Скадарска бр. 23 и 23/1, 11000 Београд. Извршилац је дужан да
најави свој долазак код наручиоца, у року од најмање 2 радна дана пре планираног
обиласка, закључно са 8. априлом 2016.године до 12 часова. Најава се врши на еmail: mzikic@cad.gov.rs. Обилазак се доказује достављањем обрасца потврде
оверене и потписане од стране овлашћених представника наручиоца и извршиоца.
Понуда извршиоца који не достави наведену потврду уредно попуњену и оверену,
сматраће се неисправном.
Извршилац ће омогућити следећи кориснички профил који ће доделити свим
бројевима у групи:
• профил 1 - сви долазни и одлазни позиви, интернационални позиви, роминг
Цене испоручених мобилних телефона, које су обухваћене буџетом за
бенефицирану набавку телефонских апарата и које се обрачунавају по бенефицираним
ценама 1,00 динар са ПДВ-ом, по мобилном телефону, морају бити у складу са најнижим
званичним ценовником који оператер поседује, а важећем на дан испоруке мобилних
телефона и та куповина је без додатних уговорних обавеза.
Понуђач је у обавези да уз испоручене уређаје - мобилне телефонске апарате,
достави гарантни лист, оверен на дан испоруке, у коме треба да буду наведени серијски
бројеви испоручених мобилних телефонских апарата, на основу којих ће се вршити
идентификација сваког појединачног телефонског апарата.
Приликом испоруке мобилних телефонских апарата, овлашћена лица наручиоца
ће извршити преглед испоручених мобилних телефонских апарата и гарантног листа и
сачиниће Записник о квалитативном и квантитативном пријему који потписују
овлашћени представник наручиоца и овлашћени представник извршиоца. У Записнику о
квалитативном и квантитативном пријему констатује се да је достављен гарантни лист и
да је извршена испорука, у свему у складу са овим уговором и понудом.
Испорука мобилних телефона је сукцесивна и сам темпо испоруке ће наручилац
диктирати. Место испоруке уређаја: објекат наручиоца у Београду, ул. Скадарска бр. 23
и 23/1.
Гарантни рок за испоручене уређаје мора бити у складу са гаранцијом
произвођача.
Уговор се закључује на период до 3 (три) године.
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16. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Дана _______________ 2016. године извршен је увид у локацију која је предмет јавне
набавке ЈНМВ 4/2016, услуге мобилне телефоније, у присуству овлашћеног лица
наручиоца - ___________________________(име и презиме ) и овлашћеног лица
понуђача - __________________________ (име и презиме ) и стекли увид у све
информације које су неопходне за припрему понуде, па у складу с тим прихватамо
пружање услуге повезивања кућне централе фиксне телефоније наручиоца, линком од 2
Mb/s ради остваривања јефтинијих разговора према мобилним мрежама.

____________________________
ПОНУЂАЧ

М.П.

датум: ____________
место: ___________

М.П.

_____________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА ПОНУЂАЧА
чији је представник извршио посету
предметеној локацији

______________________________
ПОТПИС ПРЕДСТАВНИКА
НАРУЧИОЦА
којим потврђује да је извршен
обилазак објекта

Напомена: Потребно је да овлашћено лице Понуђача приложи пуномоћје дато од
стране одговорног лица, како приликом обиласка објекта тако и уз понуду.
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17. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

У складу са чланом 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавци и начину доказивања испуњености услова,
понуђач __________________________________ доставља структуру цене у поступку
јавне набавке услуге мобилне телефоније, редни број 4/2016, како следи у табели:
Редни
број
1
2
3

Опис

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВом

Цена разговора према осталим
мобилним
оператерима
(у
минутима)
Цена разговора према мрежи
мобилног оператера, ван групе
наручиоца (у минутима)
Цена разговора према фиксној
телефонији у домаћем саобраћају
(у минутима)

4

Цена месечне претплате по броју

5

Буџет за набавку мобилних
телефона
по
бенефицираним
ценама

Цена је фиксна и изражена у динарима.

Датум

М.П.
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