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III.
IV.
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Број:6282
Датум: 15.08.2019.

Измене и допуне конкурсне документације
Предмет: Допуне Конкурсне документације број 6033 од 06.08.2019. године за јавну набавку У 5,
„Телекомуникационе услуге – мобилна телефонија“

1.

Врши се измена Конкурсне документације број 6033 од 06.08.2019. године за јавну набавку У 5
„Телекомуникационе услуге – мобилна телефонија“, на страни 10 у делу V.2. Дефинисање посебних
захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у
погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају
бити њихов саставни део:
Брише се:
Понуду доставити на адресу: Кнез Данилова 16, Београд са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара
– Телекомуникационе услуге – мобилна телефонија, У 5/2019, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.08.2019. године до 09:30 часова.
Додаје се:
Понуду доставити на адресу: Кнез Данилова 16, Београд са назнаком: „Понуда за јавну набавку
услуга – Телекомуникационе услуге – мобилна телефонија, У 5/2019, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.08.2019. године до 09:30 часова.

Мења се Позив за подношење понуда у делу 7. Начин подношења понуде и рок:
Брише се:
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи свој тачан
назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на
адресу наручиоца, са назнаком:
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Понуда за јавну набавку добара – Телекомуникационе услуге – мобилна телефонија, У 5/2019,
НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.08.2019. године до 09:30
часова у архиву наручиоца.

Додаје се :
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи свој тачан
назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на
адресу наручиоца, са назнаком:

Понуда за јавну набавку услуга – Телекомуникационе услуге – мобилна телефонија, У 5/2019,
НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.08.2019. године до 09:30
часова у архиву наручиоца.

-Такође се врши се измена Конкурсне документације број 6033 од 06.08.2019. године за јавну набавку У 5
„Телекомуникационе услуге – мобилна телефонија“, на страни 16 у делу V.14. 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:

Брише се:

Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), јесте жреб, који ће се примењивати у случају када две или више
понуда имају исти укупан број пондера и исти број пондера за критеријум цена саобраћаја у
националном саобраћају тарифирана у секундама и исти број пондера за критеријум буџет за набавку
апарата, у том случају наручилац ће закључити уговор са понуђачем кога првог извуче у присуству
осталих понуђача чије су понуде оцењене као прихватљиве. Наручилац ће водити записник о жребу.
Жреб не представља критеријум за закључење уговора већ могућност за закључење уговора у случају
када применом критеријума и резервног критеријума није могуће ранигирати понуде. Наручилац ће
писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење
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путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који
су понудили исти укупан број пондера и исти број пондера за критеријум цена саобраћаја у
националном саобраћају тарифирана у секундама и исти број пондера за критеријум буџет за набавку
апарата исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир посебно
убацити у коверту и затим коверте ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући само једну коверту.
Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен уговор.

Додаје се:

Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), јесте жреб, који ће се примењивати у случају када две или више
понуда имају исти укупан број пондера и исти број пондера за критеријум буџет за набавку апарата, у
том случају наручилац ће закључити уговор са понуђачем кога првог извуче у присуству осталих
понуђача чије су понуде оцењене као прихватљиве. Наручилац ће водити записник о жребу. Жреб не
представља критеријум за закључење уговора већ могућност за закључење уговора у случају када
применом критеријума и резервног критеријума није могуће ранигирати понуде. Наручилац ће писмено
обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који су понудили
исти укупан број пондера и исти број пондера за критеријум цена саобраћаја у националном саобраћају
тарифирана у секундама и исти број пондера за критеријум буџет за набавку апарата исписати на
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир посебно убацити у коверту и затим
коверте ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући само једну коверту. Понуђачу чији назив буде
у коверти биће додељен уговор.

Врши се измена Конкурсне документације број 6033 од 06.08.2019. године за јавну набавку У 5,
„Телекомуникационе услуге – мобилна телефонија“, на страни 12/13 у делу 8.4. Друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде и страни 14/15/16 у делу Bрста критеријума за доделу уговора, елементи
критеријума на основу којих се додељује уговор, методологија за доделу пондера за сваки елемент
критеријума тако што :
Брише се:
8.4. Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде
Захтеви наручиоца су следећи:
− У случају промене оператера задржавање постојећих бројева са префиксом мреже. Трошкови
преноса бројева на терет изабраног оператера,
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Успостава везе, се не наплаћује за позиве у оквиру бројева Наручиоца, као и за позиве ка свим
осталим националним дестинацијама.
Цена претплате по једном претплатничком броју не може бити већа од 100 РСД (месечно, без
ПДВ-а)
Без накнаде сви позиви у оквиру затворене групе, без временског ограничења и без накнаде за
успоставу позива,
Без накнаде SMS поруке у оквиру затворене групе наручиоца
Тарифирање свих разговора ван затворене групе, по секунди (1/1) од успоставе везе,
Без накнаде позиви специјалних служби (полиција, ватрогасци, служба хитне медицинске
помоћи),
Без накнаде позиви сервисних бројева изабраног оператера за овлашћене бројеве,
Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају,
Фиксне понуђене цене у динарском износу за време трајања уговорног периода,
Буџет за набавку апарата ( не мање од 600.000 без ПДВ-а)
Напомена: Наручилац ће користити износ буџета тако што се износ буџета умањује за износ
цене испорученог телефона по званичном ценовнику и по избору Наручиоца, а обрачунава се и
фактурише по цени од 1,00 динар са пдв по телефону. Уколико понуђач не испоштује захтев
наручиоца да буџет за набавку мобилних апарата буде ( не мање од 600.000 без ПДВ-а),
његова ће понуда бити одбијена као неодговарајућа.
Цена испоручених мобилних апарата који се урачунавају у буџет за бенефицирану набавку
мобилних апарата морају бити у складу са тржишним ценама из важећег ценовника који је
важећи на дан испоруке мобилних телефона,
Апарати не смеју бити кодирани на мрежу а уколико су мобилни апарати већ кодирани
обезбедити декодирање без надокнаде на захтев корисника,
Уговорне обавезе по издатим мобилним апаратима у склопу додељеног буџета морају бити
усаглашене са датумом истека уговора,
Могућност новчаног лимитирања по корисничком броју без накнаде,
Управљање категоријама претплатничких бројева, по сервисима (профил по жељи наручиоца),
Могућност Roaminga, MMS порука, Интернет услуга,
За интернационални саобраћај се примењују важеће тарифе за постпејд кориснике,
Могућност да се активирају све додатне услуге које ће бити наплаћене по важећем ценовнику.
Да 150 бројева има понуђено минимум 1 GB бесплатно пренос података по максималној
брзини , а након утрошене понуђене количине интернета да се пренос података не наплаћује
већ ограчини брзином
Да 50 бројева има понуђено минимум 8 GB бесплатно пренос података по максималној брзини
, а након утрошене понуђене количине интернета да се пренос података не наплаћује већ
ограчини брзином
Да минимум 20 бројева има бесплатан приспуп Viber апликацији по максималној брзини
Добављач је у обавези да у случају сервиса апарата достави заменски апарат за све време
трајања сервисирања.

−
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Додаје се:
8.4. Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде
Захтеви наручиоца су следећи:
− У случају промене оператера задржавање постојећих бројева са префиксом мреже. Трошкови
преноса бројева на терет изабраног оператера,
− Успостава везе, се не наплаћује за позиве у оквиру бројева Наручиоца, као и за позиве ка свим
осталим националним дестинацијама.
− Цена претплате по једном претплатничком броју не може бити већа од 100 РСД (месечно, без
ПДВ-а)
− Без накнаде сви позиви у оквиру затворене групе, без временског ограничења и без накнаде за
успоставу позива,
− Без накнаде SMS поруке у оквиру затворене групе наручиоца
− Тарифирање свих разговора ван затворене групе, по секунди (1/1) од успоставе везе,
− Без накнаде позиви специјалних служби (полиција, ватрогасци, служба хитне медицинске
помоћи),
− Без накнаде позиви сервисних бројева изабраног оператера за овлашћене бројеве,
− Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају,
− Фиксне понуђене цене у динарском износу за време трајања уговорног периода,
− Буџет за набавку апарата ( не мање од 600.000 без ПДВ-а)
Напомена: Наручилац ће користити износ буџета тако што се износ буџета умањује за износ
цене испорученог телефона по званичном ценовнику и по избору Наручиоца, а обрачунава се и
фактурише по цени од 1,00 динар са пдв по телефону. Уколико понуђач не испоштује захтев
наручиоца да буџет за набавку мобилних апарата буде ( не мање од 600.000 без ПДВ-а),
његова ће понуда бити одбијена као неодговарајућа.
− Цена испоручених мобилних апарата који се урачунавају у буџет за бенефицирану набавку
мобилних апарата морају бити у складу са тржишним ценама из важећег ценовника који је
важећи на дан испоруке мобилних телефона,
− Апарати не смеју бити кодирани на мрежу а уколико су мобилни апарати већ кодирани
обезбедити декодирање без надокнаде на захтев корисника,
− Уговорне обавезе по издатим мобилним апаратима у склопу додељеног буџета морају бити
усаглашене са датумом истека уговора,
− Могућност новчаног лимитирања по корисничком броју без накнаде,
− Управљање категоријама претплатничких бројева, по сервисима (профил по жељи наручиоца),
− Могућност Roaminga, MMS порука, Интернет услуга,
− За интернационални саобраћај се примењују важеће тарифе за постпејд кориснике,
Могућност да се активирају све додатне услуге које ће бити наплаћене по важећем ценовнику.
Да 150 бројева има понуђено минимум 1 GB а максимум 8 GB бесплатно пренос података по
максималној брзини , а након утрошене понуђене количине интернета да се пренос података
не наплаћује већ ограчини брзином
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Да 50 бројева има понуђено минимум 8 GB а максимум 30 GB бесплатно пренос података по
максималној брзини , а након утрошене понуђене количине интернета да се пренос података
не наплаћује већ ограчини брзином
Да минимум 20 бројева има бесплатан приспуп Viber апликацији по максималној брзини
Добављач је у обавези да у случају сервиса апарата достави заменски апарат за све време
трајања сервисирања.

Брише се:
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума су:
• Цена саобраћаја тарифирана у секундама у националном саобраћају: максимално 80 пондера
Обрачун броја пондера за елемент критеријума цена саобраћаја тарифирана у секундама у
националном саобраћају се добија по формули:
Ц. Саобраћај = �

Ц.Ф.макс−Ц.Ф.пон
Ц.Ф.макс

+

Ц.М.макс−Ц.М.пон
Ц.М.макс

+

Ц.Т.макс−Ц.Т.пон
Ц.Т.макс

+

Ц.В.макс−Ц.В.пон
Ц.В.макс

� × 20

Ц.Ф.макс – Максимална понуђена цена саобраћаја тарифирана у секундама према фиксној
телефонији
Ц.Ф.пон – Понуђена цена саобраћаја тарифирана у секундама према фиксној телефонији
Ц.М.макс – Максимална понуђена цена саобраћаја тарифирана у секундама према МТС мрежи
Ц.М.пон – Понуђена цена саобраћаја тарифирана у секундама према МТС мрежи
Ц.Т.макс – Максимална понуђена цена саобраћаја тарифирана у секундама према Теленор мрежи
Ц.Т.пон – Понуђена цена саобраћаја тарифирана у секундама према Теленор мрежи
Ц.В.макс – Максимална понуђена цена саобраћаја тарифирана у секундама према ВИП мрежи
Ц.В.пон – Понуђена цена саобраћаја тарифирана у секундама према ВИП мрежи
Уколико Понуђач понуди цену од 0,00 динара добија максимални број пондера, уколико је цена
различита од 0,00 динара број пондера се рачуна по формули.
•

Цена СМС поруке у националном саобраћају: максимално 5 пондера
Обрачун броја пондера за елемент критеријума цена СМС поруке у националном саобраћају се
добија по формули:
Ц. СМС =

Ц. СМС. макс − Ц. СМС. пон
×5
Ц. СМС. макс

Ц.СМС.макс – Максимална понуђена цена СМС поруке
Ц.СМС.пон – Понуђена цена СМС поруке
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Уколико Понуђач понуди цену од 0,00 динара добија максимални број пондера, уколико је цена
различита од 0,00 динара број пондера се рачуна по формули.
•

Количина интернет саобраћаја : максимално 5 пондера
Обрачун броја пондера за елемент критеријума количина интернет саобраћаја се добија по
формули:

Кол. Интернет 150 =

Кол. Интернет. пон 150
× 2,5
Кол. Интернет. макс 150

Кол. Интернет. макс 150 – Максимална количина Интернета за 150 претплатничких бројева
Кол. Интернет. пон 150 – Понуђена количина Интернета за 150 претплатничких бројева
Напомена : Количина интернет саобраћаја се односи на 150 претплатничких бројева чија
количина интернет саобраћаја мора бити минимум 1 GB података по максималној брзини
Кол. Интернет 50 =

Кол. Интернет. пон 50
× 2,5
Кол. Интернет. макс 50

Кол. Интернет. макс 50 – Максимална количина Интернета за 50 претплатничких бројева
Кол. Интернет. пон 50 – Понуђена количина Интернета за 50 претплатничких бројева
Напомена : Количина интернет саобраћаја се односи на 50 претплатничких бројева чија количина
интернет саобраћаја мора бити минимум 8 GB података по максималној брзини
Кол.Интернет = Кол.Интернет 150 + Кол.Интернет 50
•

Буџет за набавку апарата: максимално 10 пондера
Обрачун броја пондера за елемент критеријума буџет за набавку апарата се добија по формули:
Буџет =

Буџет. пон
× 10
Буџет. мах

Буџет.мах – максимални понуђени буџет за набавку апарата
Буџет.пон – понуђени буџет за набавку апарата
Формула за обрачун укупног броја пондера (БП) гласи:
БП = Ц.Саобраћај + Ц.СМС + Кол.Интернет+ Буџет
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Приликом обрачуна број пондера ће се заокруживати на две децимале.

Додаје се:
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума су:
•

Цена саобраћаја тарифирана у секундама у националном саобраћају: максимално 80 пондера
Обрачун броја пондера за елемент критеријума цена саобраћаја тарифирана у секундама у
националном саобраћају се добија по формули:
Ц. Саобраћај = �

Ц.Ф.макс−Ц.Ф.пон
Ц.Ф.макс

+

Ц.М.макс−Ц.М.пон
Ц.М.макс

+

Ц.Т.макс−Ц.Т.пон
Ц.Т.макс

+

Ц.В.макс−Ц.В.пон
Ц.В.макс

� × 20

Ц.Ф.макс – Максимална понуђена цена саобраћаја тарифирана у секундама према фиксној
телефонији
Ц.Ф.пон – Понуђена цена саобраћаја тарифирана у секундама према фиксној телефонији
Ц.М.макс – Максимална понуђена цена саобраћаја тарифирана у секундама према МТС мрежи
Ц.М.пон – Понуђена цена саобраћаја тарифирана у секундама према МТС мрежи
Ц.Т.макс – Максимална понуђена цена саобраћаја тарифирана у секундама према Теленор мрежи
Ц.Т.пон – Понуђена цена саобраћаја тарифирана у секундама према Теленор мрежи
Ц.В.макс – Максимална понуђена цена саобраћаја тарифирана у секундама према ВИП мрежи
Ц.В.пон – Понуђена цена саобраћаја тарифирана у секундама према ВИП мрежи
Уколико Понуђач понуди цену од 0,00 динара добија максимални број пондера, уколико је цена
различита од 0,00 динара број пондера се рачуна по формули.
•

Цена СМС поруке у националном саобраћају: максимално 5 пондера
Обрачун броја пондера за елемент критеријума цена СМС поруке у националном саобраћају се
добија по формули:
Ц. СМС =

Ц. СМС. макс − Ц. СМС. пон
×5
Ц. СМС. макс

Ц.СМС.макс – Максимална понуђена цена СМС поруке
Ц.СМС.пон – Понуђена цена СМС поруке
Уколико Понуђач понуди цену од 0,00 динара добија максимални број пондера, уколико је цена
различита од 0,00 динара број пондера се рачуна по формули.
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Количина интернет саобраћаја : максимално 5 пондера
Обрачун броја пондера за елемент критеријума количина интернет саобраћаја се добија по
формули:

Кол. Интернет 150 =

Кол. Интернет. пон 150
× 2,5
Кол. Интернет. макс 150

Кол. Интернет. макс 150 – Максимална количина Интернета за 150 претплатничких бројева
Кол. Интернет. пон 150 – Понуђена количина Интернета за 150 претплатничких бројева
Напомена : Количина интернет саобраћаја се односи на 150 претплатничких бројева чија
количина интернет саобраћаја мора бити минимум 1 GB а максимум 8 GB података по максималној
брзини
Кол. Интернет 50 =

Кол. Интернет. пон 50
× 2,5
Кол. Интернет. макс 50

Кол. Интернет. макс 50 – Максимална количина Интернета за 50 претплатничких бројева
Кол. Интернет. пон 50 – Понуђена количина Интернета за 50 претплатничких бројева
Напомена : Количина интернет саобраћаја се односи на 50 претплатничких бројева чија количина
интернет саобраћаја мора бити минимум 8 GB а максимум 30 GB података по максималној брзини
Кол.Интернет = Кол.Интернет 150 + Кол.Интернет 50
•

Буџет за набавку апарата: максимално 10 пондера
Обрачун броја пондера за елемент критеријума буџет за набавку апарата се добија по формули:
Буџет =

Буџет. пон
× 10
Буџет. мах

Буџет.мах – максимални понуђени буџет за набавку апарата
Буџет.пон – понуђени буџет за набавку апарата
Формула за обрачун укупног броја пондера (БП) гласи:
БП = Ц.Саобраћај + Ц.СМС + Кол.Интернет+ Буџет
Приликом обрачуна број пондера ће се заокруживати на две децимале.
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Такође се мењају Образац понуде – Табела 6.2.1., Модел уговора новим који се налазе у Прилогу овог
документа .
Комерцијано-технички услови понуде
Број понуде:
Датум понуде:
Рок важења понуде:
Цена претплате по једном претплатничком броју
(не већа од 100 динара):
Цена саобраћаја тарифирана у секундама према фиксној
телефонији (без ПДВ-а):
Цена саобраћаја тарифирана у секундама према МТС мрежи
(без ПДВ-а):
Цена саобраћаја тарифирана у секундама према Теленор
мрежи (без ПДВ-а):
Цена саобраћаја тарифирана у секундама према ВИП мрежи
(без ПДВ-а):
Цена СМС поруке у националном саобраћају (без ПДВ-а):
Количина интернет саобраћаја по максималној брзини за 150
претплатничких бројева не мање од 1 GB а не више од 8 GB
Количина интернет саобраћаја по максималној брзини за 50
претплатничких бројева не мање од 8 GB а не више од 30 GB
Буџет за набавку апарата ( не мање од 600.000 без ПДВ-а):
Рок плаћања (не краћи од 20 дана од пријема исправно
сачињеног рачуна):
Остало:
Услови од којих зависи прихватљивост понуде
Задржавање постојећих бројева са префиксом мреже у случају промене оператера

да

не

Трошкови преноса бројева на терет изабраног оператера у случају промене оператера

да

не

успостава везе без накнаде

да

не

да

не

да

не

Без накнаде SMS поруке у оквиру затворене групе наручиоца

да

не

Тарифирање свих разговора ван затворене групе, по секунди (1/1) од успоставе везе

да

не

Успостава везе, се не наплаћује за позиве у оквиру бројева Наручиоца, као и за позиве ка свим
осталим националним дестинацијама.
Без накнаде сви позиви у оквиру затворене групе, без временског ограничења и без накнаде
за успоставу позива
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Без накнаде позиви специјалних служби
(полиција, ватрогасци, служба хитне медицинске помоћи)

да

не

Без накнаде позиви сервисних бројева изабраног оператера за овлашћене бројеве

да

не

Заузеће позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају

да

не

Понуђене цене су фиксне за време трајања уговорног периода

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

Не

да

Не

да

Не

да

Не

да

Не

да

Не

Буџет за набавку апарата ( не мање од 600.000 без ПДВ-а)
Цена испоручених мобилних апарата који се урачунавају у буџет за бенефицирану набавку
мобилних апарата су у складу са тржишним ценама из важећег ценовника који је важећи на
дан испоруке мобилних телефона
Апарати не смеју бити кодирани на мрежу а уколико су мобилни апарати већ кодирани
обезбедити декодирање без надокнаде на захтев корисника
Уговорне обавезе по издатим мобилним апаратима у оквиру додељеног буџета су усаглашене
са датумом истека уговора
Могућност новчаног лимитирања по корисничком броју без накнаде
Управљање категоријама претплатничких бројева, по сервисима (профил по жељи
наручиоца)
Могућност Roaminga, MMS порука, Интернет-а за интернационални саобраћај се примењују
важеће тарифе за постпејд кориснике
Могућност да се активирају све додатне услуге које ће бити наплаћене по важећем ценовнику
Да 150 бројева има понуђено минимум 1 GB а максимално 8 GB бесплатно пренос података
по максималној брзини , а након утрошене понуђене количине интернета да се пренос
података не наплаћује већ ограчини брзином
Да 50 бројева има понуђено минимум 8 GB а максимално 30 GB бесплатно пренос података по
максималној брзини , а након утрошене понуђене количине интернета да се пренос података
не наплаћује већ ограчини брзином
Да минимум 20 бројева има бесплатан приспуп Viber апликацији по максималној брзини
Добављач је у обавези да у случају сервиса апарата достави заменски апарат за све време
трајања сервисирања.

Комисија за јавну набавку
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Модел уговора

Уговор
Закључен између:
1) Домa здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула са седиштем у Београду, улица Кнез Данилова бр.16
кога заступа в.д. директора др Александар Стојановић, м.бр. 07036965, ПИБ 100123514, рачун 840-62866119, који се води код Министарства финансија, Управе за трезор, Филијале Палилула, (у даљем тексту: Купац)
и
2) ____________________________________ са седиштем у _______________________ општина
_________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа
________________________________________,
м.бр._________________________,
ПИБ
__________,
рачун_____________________ код _________________________________ банке. (у даљем тексту: Продавац).
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем/у заједничкој понуди, тај подизвођач/учесник заједничке понуде ће бити наведен и у уговору
о јавној набавци.
3) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина
____________________________ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа
________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ _______________,
рачун________________________ код __________________________ банке. (Подизвођач/Учесник
заједничке понуде).
4) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина
________________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога
заступа
___________________________________________,
м.бр._________________________,
ПИБ
______________,
рачун_________________________
код
__________________________
банке.
(Подизвођач/учесник заједничке понуде).
Купац и Продавац заједно констатују:
Купац је на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на
основу позива за подношење понуда за пружање услуга – „Телекомуникационе услуге – мобилна
телефонија“ за потребе Дома здравља ,,Др Милутин Ивковић” Палилула, спровео поступак јавне набавке
мале вредности, број У 5; - да је Продавац дана ___/___/______. године, доставио понуду број
_________________ од ____________2019. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог
уговора; - да је Купац на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. _________ од ____/____/2019.
године, Комисије за јавну набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о
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избору најповољније понуде и прихватио понуду Продавца бр. ______________ од ____/____/2019. године
и изабрао продавца за набавку – „Телекомуникационе услуге – мобилна телефонија“, према понуди коју је
доставио, а из спроведеног поступка јавне набавке.

Члан 1.
Предмет Уговора су услуге коришћења мобилне телефоније за потребе Дома здравља „Др Милутин
Ивковић“ Палилула, у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном
документацијом и понудом продавца бр. ____________ од _____________ 2019. године.
Услуга омогућава да се одређени број SIM картица (најмање 160) прикључених на јавну мобилну
телекомуникациону мрежу Продавца повеже у затворену групу, чији чланови могу међусобно да
комуницирају користећи скраћени позивни број, различите профиле телефонских позива и јединствено
тарифирање.
Образац понуде и Образац структуре понуђене цене, са осталим релевантим подацима за закључење
уговора чине саставни део Уговора.
Члан 2.
Купац је у обавези да за пружену услугу плаћа месечну претплату, као и цену оствареног саобраћаја у складу
са уговореним ценама, односно посебним условима из понуде Продавца број _______ од ______ 2019.
године, која је прихваћена од стране Купца и која чини саставни део Уговора (у даљем тексту: Понуда).
Продавац је у обавези да тарифирање свих разговора ван затворене групе, врши по секунди (1/1) од
успоставе везе.
1.Цена претплате за један претплатнички број (највише 100 РСД без ПДВ-а) на месечном нивоу, у затвореној
групи наручиоца износи .............................. ________ динара
2. цена саобраћаја тарифирана у секундама у националном саобраћају:
У МТС мрежи, ............................................................................................................... _________ динара/секунда
У Теленор мрежи, ......................................................................................................... _________ динара/секунда
У ВИП мрежи................................................................................................................. _________ динара/секунда
У мрежи националне фиксне телефоније...................................................................__________ динара/секунда
3. цена 1 СМС поруке у националном саобраћају...................................................................__________ динара
4. Количина интернет саобраћаја по максималној брзини за 150 претплатничких бројева (не мање од 1 GB а не више
од 8 GB ) ___ GB
5. Количина интернет саобраћаја по максималној брзини за 50 претплатничких бројева (не мање од 8 GB а не више
од 30 GB) ___ GB
6. Буџет за набавку мобилних телефона ...............................................................................____________ динара
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Напомена: Наручилац ће користити износ буџета тако што се износ буџета умањује за износ цене
испорученог телефона по званичном ценовнику и по избору Наручиоца, а обрачунава се и фактурише по
цени од 1,00 динар са пдв по телефону.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из понуде и стварно пруженим услугама, а највише
до 800.000,00 динара без пдв-а, односно 960.000,00 динара са пдв-ом за период од 12 месеци.
Уговорене цене су фиксне и непроменљиве до коначног испуњења уговорених обавеза у целости.
Цене услуга које нису наведене у члану 2. овог Уговора, обрачунаваће се према тржишним ценама из
важећег ценовника Продавца. Продавац је дужан да предметни ценовник учини доступним наручиоцу у
сваком тренутку.
Члан 3.
Продавац ће пружати услуге које ће у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати
услове и захтеве из понуде и спецификације која је саставни део овог уговора.
Продавац гарантује квалитет пружених услуга.
На основу члана 113. став 4. Закона о електронским комуникацијама оператор је дужан да у року од 15 дана
од дана подношења приговора наручиоца достави одговор.
Члан 4.
Купац се обавезује да ће плаћање вршити месечно, у року од 20 дана, по пријему исправно сачињеног
рачуна.
Продавац се обавезује да приликом испоставаљања рачуна Купцу у истом наведе јединичне цене услуга и
врсту извршених услуга.
Продавац се обавезује да на захтев Купца достави рачун с детаљном спецификацијом услуга.
Обавезе Купца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до
износа средстава која ће купцу бити одобрена за наредну буџетску годину.
Члан 5.
У случају промене постојећег мобилног оператера све трошкове по основу преноса постојећих бројева
(трошкове накнада приликом преноса, утврђене Правилником о преносивости броја) сноси изабрани
Продавац. Изабрани Продавац, је такође дужан да омогући Купцу да задржи постојеће бројеве у оквиру
корисничке мреже са постојећим позивним бројевима и пружи техничку подршку за пренос података са
постојећих картица.
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У трошкове из става 1. овог члана не спадају трошкови које Купац има према претходном оператеру.
Купац може повећати број претплатничких бројева по којима користи услуге Продавца када се за то укаже
потреба.
Продавац се обавезује да ће купцу обезбедити коришћење услуге мобилне мреже на начин и под условима
утврђеним овим уговором за све претплатничке бројеве као и за сваки нови претплатнички број.
Продавац за све уговорене претплатничке бројеве наручиоца одговара за:
− одлазни и долазни међународни саобраћај,
− коришћење свих постојећих и аутоматски укључење нових услуга мобилне мреже Продавца.

Члан 6.
Уговорене обавезе по купљеним мобилним телефонима по бенефицираним ценама морају бити
усаглашене са датумом истека уговора.
Продавац је у обавези, да у оквиру додељеног буџета, све мобилне апарате из актуелних месечних
комерцијалних понуда (које су јавно доступне) понуди Купцу по бенефицираној цени од 1 динар.
Цена испоручених мобилних телефона који се урачунавају у буџет за бенефицирану набавку мобилних
телефона, морају бити у складу са тржишним ценама из важећег ценовника, који је важећи на дан испоруке
мобилних телефона.
Мобилни телефони по бенефицираним ценама се испоручују без нових SIM картица, осим у случају да
Купац захтева супротно.
Продавац се обавезује да приликом испоруке мобилних телефоне, Купцу преда и пратећи прибор и додатне
уређаје по спецификацији произвођача и оригиналну каталошку и/или другу документацију: гаранцију,
атесте, сертификате, упутство за употребу и одржавање мобилног телефона, као и друга пратећа документа.
Гарантни лист и упутство за употребу и одржавање морају бити предати у оригиналу и у преводу на српски
језик.
Продавац је дужан да испоручи телефон у року од 7 дана од дана захтева за испоруку одређеног модела
који је у званичној понуди Продавца, у складу са спецификацијом утврђеном у сарадњи са Купцом и уз
издавање отпремнице. Уколико Продавац нема на стању тражени телефон, дужан је да о томе обавести
купца у року од 2 дана и да достави своју понуду телефона којих има на стању, истих или сличних
карактеристика у односу на тражени телефон. Након потврде купца о избору апарата продавац има рок од 7
дана да испоручи телефон.
Приликом испоруке мобилних телефона овлашћена лица Купца ће извршити преглед испоручених
мобилних телефона и гарантног листа.
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У случају видљивих недостатака на испорученим мобилним телефонима или у случају недостављања
гарантног листа, Наручилац неће примити опрему, а Записник о недостацима мобилних телефона и
гарантног листа доставиће Продавцу.
Члан 7.
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених
обавеза.
О дану наступања, трајању, односно дану престанка више силе, уговорне стране су у обавези да једна другу
обавесте писаним путем у року од 3 дана од дана сазнања за исту.

Члан 8.
Продавац гарантује тајност података Купца везаних за коришћење услуга, као и слободу и тајност
комуникације коришћењем његових услуга, у границама важећих прописа. Са наведеним подацима
продавац може поступати само у циљу реализације уговора, извршавања његових на закону заснованих
обавеза, наплате потраживања и развоја његових услуга.

Продавац је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од
неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном
смислу.
Члан 9.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима,
Закона о електронским телекомуникацијама и подзаконским и општим актима из области електронских
телекомуникација, као и одредбе општих услова пословања добављача уколико нису у суротности са овим
уговором.
Члан 10.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Уговор се закључује на одређено време за период од 12 месеци од дана закључења.
Престанком уговора престају све уговорене обавезе Купца по основу набавке мобилних телефона по
бенфицираним ценама и по основу коришћења услуга у мобилној мрежи, осим доспелих обавеза у року
важења уговора.

Члан 11.
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Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или
неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о
раскиду Уговора.
У свим случајевима једностраног раскида уговора, уговорна страна која је скривила раскид је у обавези да
другој уговорној страни накнади штету коју претрпи у складу са општим правилима одговорности за штету.
У случају да Купац скриви раскид уговора наручилац сем права на једострани раскид уговора и накнаду
штете није у обавези да исплати преостле месечне обавезе које има до истека уговореног периода.

Члан 12.
На односе који нису регулисани овим Уговором, примењиваће се позитивни законски прописи Републике
Србије.

Члан 13.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност
стварно надлежног Привредног суда у Београду.

Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три)
примерака уговора.

За купца:

За продавца:

Др Александар Стојановић,
в.д.директора
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