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1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Информационо-комуникациона установа „Академска мрежа Републике Србије 
- АМРЕС“ 

Адреса: Булевар краља Александра 90, Београд  

Интернет страница: www.amres.ac.rs  

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са 
Законом, подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и електронске комуникације. 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 02/20 су услуге мобилне и фиксне телефоније. 

- Назив и ознака из општег речника набавке:  

64211000 - Услуге јавне телефоније 

64212000 - Услуге мобилне телефоније 

Врста, опис, захтеване техничке карактеристике и количине предмета јавне набавке су дате 
у одељку 2. конкурсне документације. 

4.  Партије 

Предметна јавна набавка је обликована у две следеће партије: 

Назив партије Назив и ознака из општег речника набавке 

Партија 1 - Услуга фиксне телефоније 64211000 - услуге јавне телефоније 

Партија 2 - Услуга мобилне телефоније 64212000 - Услуге мобилне телефоније 

 

5. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. Оквирни 
споразум се закључује са једним понуђачем/добављачем. На основу оквирног споразума, 
наручилац ће закључити појединачне уговоре. Трајање оквирног споразума је две године 

6. Контакт: Филип Михајловић, адреса електронске поште: nabavke@amres.rs 

mailto:nabavke@amres.rs
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2 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 

 

2.1 ПАРТИЈА 1 – УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  

Предмет јавне набавке је услуга фиксне телефоније која обухвата јавне говорне услуге, као 
и медијум за пренос података и слике преко фиксне мреже и подразумева пружање услуга 
преко SIP Trunk прикључака. 

Наручилац поседује SIP Trunk прикључак са 10 говорних линија и 24 телефонска локала. Ову 
услугу Наручиоцу тренутно пружа Телеком Србија а.д. на локацији Кумановска 7, Београд. 
Услед потребе за одржавањем постојећих капацитета, неопходно је да Понуђач понуди 
укупно 24 телефонска локала и 10 говорних линија. Услуге морају да се реализују у складу 
са основним захтевима и условима Наручиоца: 

- Максимални износ месечне претплате по SIP Trunk прикључку износи 450,00 динара 
+ ПДВ. 

- Сви разговори тарифирају се у минутама. 

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

- Позиви специјалним службама ( полиција, хитна помоћ, ватрогасци) су бесплатни. 

- Успостава везе, као и позиви сервисних бројева изабраног оператора су бесплатни. 

- Месечни обрачун се врши према јединственим ценама: за разговоре у месном 
саобраћају, за разговоре у међумесном саобраћају и за разговоре ка мобилној 
телефонији. 

- Понуђене цене су фиксне у динарском износу за време трајања оквирног споразума. 

- Услуге у међународном телефонском саобраћају, као и додатне услуге фиксне 
телефоније се обрачунавају према важећим ценовницима оператора. 

- Листинг на захтев и online листинг, за сваки појединачни прикључак, улазе у цену 
претплате односно, не тарифирају се. 

- Понуђена услуга мора да подржава идентификацију позива, блокирање одлазног 
саобраћаја по броју или дестинацији на захтев, прослеђивање позива на захтев. 
Опције морају да буду активиране у року од 2 сата од пријема захтева Наручиоца. 

- Ценом услуга фиксне телефоније мора да буде обухваћено увођење захтеваних 
услуга, т.ј. прикључење на телефонску мрежу Добављача - успостављање 
прикључка, тестирање, као и одржавање телефонске мреже за време трајања 
уговора. 

- У случају промене постојећег оператора чије услуге Наручилац тренутно користи, 
трошкове преноса постојећих корисничких бројева као и трошкове техничке 
реализације прикључака сноси изабрани Понуђач. 

- У случају промене постојећег оператора рок за прелаз у мрежу другог-изабраног 
оператора (период од дана потписивања уговора до дана активирања услуга) не 
може бити дужи од 35 календарских дана од дана закључења уговора. 
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- Постојећа нумерација свих прикључака и нумерација пролазног бирања треба да 
буде задржана. 

- Наручилац задржава право одступања од наведених количина телефонских бројева, 
при чему свака услуга мењања количина се не наплаћује током трајања уговора, док 
је цена услуге за новоукључене бројеве идентична ценама из понуде. 

- Наручилац задржава право да прикључке пресели на другу локацију без додатних 
трошкова техничке реализације у периоду важења уговора. 

- Добављач мора омогућити Наручиоцу пресељење телефонских бројева без промене 
и без додатних трошкова поновног заснивања услуге у случају да дође до 
евентуалног пресељења постојеће локације Наручиоца на нову локацију за све време 
трајања уговора. 

- Понуђена услуга мора подржавати телефонску централу Наручиоца: Астериск 11.3.0 

- Потребно је да се услуга реализује путем веза које су легално изграђене и правно 
регулисане и изграђене подземно целом дужином између локација Добављача и 
Наручиоца. Изградња одговарајућих телекомуникационих привода адекватних и 
неопходних за пружање услуге до локације Наручиоца, као и прибављање свих 
одговарајућих дозвола падају на терет Добављача и треба да буду укључени у цену 
услуге. Добављач је у обавези да обезбеди сагласност власника објеката за 
инсталацију привода за реализацију веза у оквиру ове јавне набавке. 

- Заинтересована лица могу да обиђу локацију на којој ће се реализовати тражена 
услуга. Увид се може  извршити сваког радног дана  у радно време, уз претходну 
најаву минимум 1 радни дан. Пре вршења увида, потребно је да заинтересовано лице 
достави оверено и потписано  овлашћење  за вршење  увида и обилазак  по 
предметној  јавној набавци.  

- Понуђач дужан да у понуди достави детаљан опис комплетне трасе везе (део плана 
града са јасно уцртаном трасом). Добављач је дужан да достави ову трасе наручиоцу 
у kml/kmz формату по потписивању уговора. 

- Добављач ће бити у обавези да након закључења уговора достави Наручиоцу 
податке особе за контакт која ће вршити сталну комуникацију са Наручиоцем током 
периода важења уговора. 

- Услуге морају бити омогућене непрекидно у току 24 сата, 7 дана у недељи. 

- Кориснички сервис оператора мора бити Наручиоцу доступан непрекидно у току 24 
сата, 7 дана у недељи. 

- Провера стања рачуна за претходни месец мора бити могућа најкасније до 5-тог у 
текућем месецу. 

- Време одзива у случају сметњи на систему не сме бити дуже од 30 минута. У случају 
потребе присуствa техничких екипа ради отклањања сметње на локацији где је 
сметња настала, рок одзива не сме бити дужи од 4 сата, а време отклањања квара 
не дуже од 12 сати. 

- Услуге које су предмет јавне набавке морају у свему бити у складу са важећим 
стандардима и захтевима и условима Наручиоца дефинисаним конкурсном 
документацијом. 

- Све остале додатне услуге које нису наведене у овој техничкој спецификацији 
наплаћиваће се по стандардном ценовнику Понуђача. 
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- Понуде које не испуњавају најмање горе дефинисане захтеве и услове сматраће се 
неодговарајућим и неће се разматрати. 

2.1.1 МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Услуга се односи на локацију  наведену у конкурсној документацији, Рачунски центар 
Универзитета у Београду, Кумановска 7, Београд. 

Понуђач је у обавези да изврши техничку припрему, обезбеди услове за прикључење опреме 
неопходне за коришћење услуге, да оспособи систем за рад и почне са пружањем услуге, у 
року од 35 дана од дана закључења уговора, као и да гарантује за функционисање опреме. 

Реализација се констатује потписаним записником од стране овлашћених представника 
уговорних страна. 

2.1.2 ГАРАНТНИ РОК 

Понуђени гарантни рок за извршене услуге траје до истека рока важности уговора. 

2.1.3 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА 

Понуђач је дужан да услугу која је предмет набавке пружа у складу са Правилником о 
параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу 
контроле обављања делатности електронских комуникација („Сл. гласник РС“, бр. 73/2011 и 
3/2014) 

Контрола извршења услуга се врши од стране овлашћених лица  наручиоца током трајања 
сваког појединачно закљученог уговора и решаваће се путем рекламација. 

Уколико се услуга реализује изградњом оптичке везе, Добављач ће након потпуне 
реализације оптичких везе за АМРЕС локацију, припремити „Извештај о реализацији оптичке 
везе“ који садржи најмање следеће: назив трасе, информације о позицијама влакана на 
тачкама терминације (број влакана у patch panel-у) и резултате мерења оптичког влакна с 
краја на крај. Мерења морају да садрже обавезно тип влакна, дужину трасе, слабљење 
оптичког сигнала на 1550nm и 1310nm. По реализацији свих захтеваних веза Добављач и 
Наручилац ће потписати „Записник о реализацији оптичке везе“ чиме се потврђује да је 
Добављач, сходно уговору, све захтеване оптичке везе успоставио и у року реализовао. 

Уколико се услуга не реализује изградњом оптичке везе, већ другим типом везе, Добављач 
и Наручилац ће потписати „Записник о реализацији везе“ чиме се потврђује да је Добављач 
сходно уговору, поступио у складу са захтевом Наручиоца за реализацију везе, и да је везе 
успоставио и у року реализовао. 

 

2.2 ПАРТИЈА 2- УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

Предмет јавне набавке је услуга мобилне телефоније за потребе Информационо-
комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС“ за оквирно 20 
картица, уз могућност накнадног повећања или смањења. Понуђач је у обавези да понуди 
пакет за услугу мобилне телефоније који минимално садржи следеће: 

- Формирање затворене корисничке групе корисника Информационо-комуникационе 
установе „Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС“ за оквирну количину – око 
20 картица уз могућност накнадног повећања или смањења.  
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- У случају промене постојећег мобилног оператора којег тренутно користи Наручилац, 
трошкове преноса постојећих корисничких бројева сноси изабрани понуђач (мобилни 
оператор).  

- Задржавање телефонских бројева чланова групе Наручиоца укључујући и префикс, 
са опцијом скраћеног бирања бројева са 4 последње цифре, у пословној групи 
Наручиоца. 

- Разговори у оквиру групе Наручиоца су бесплатни. 

- Активирање роминга на захтев Наручиоца без уплате аванса. 

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

- Бесплатни позиви и бесплатна успостава везе према корисничком сервису изабраног 
понуђача (мобилног оператора). Под бесплатном услугом се подразумева и разговор 
са дежурним оператором у call centru, не само преслушавање говорног аутомата. 

- Цена успоставе везе према свим националним фиксним и мобилним мрежама треба 
да буде урачуната у понуђену цену. Неограничени минути ка свим националним 
фиксним и мобилним мрежама за све  претплатнике (картице). 

- Неограничени број SMS порука за све претплатнике (картице). 

- Бесплатан неограничен пренос података при чему је потребно омогућити пуну брзину 
преноса 3G/4G технологије по броју претплатника (картици) у количини од 10GB на 
месечном нивоу, док се након потрошених 10GB података по броју претплатника на 
месечном нивоу пренос података не тарифира и обезбеђује по смањеној брзини.  

- За све остале услуге које нису наведене (цена минута позива ка иностраним 
мрежама, цена SMS порука ка иностраним мрежама, цена MMS порука, цена 
Blackberry услуга, итд.), у случају коришћења истих од стране Наручиоца у току 
трајања уговора, понуђач је у обавези да исте фактурише према важећем ценовнику 
оператора за пословне кориснике. Понуђач је дужан да предметни ценовник учини 
доступним Наручиоцу.  

- Понуђене цене су фиксне за време трајања уговорног периода. 

- Наручилац задржава право да повећа број претплатничких бројева. Цене услуга за 
новоукључене бројеве су идентичне ценама из понуде. 

- Провера стања рачуна за претходни месец мора бити могућа најкасније до 5-тог у 
текућем месецу. 

- Бесплатан детаљни корпоративни листинг свих позива за сваку линију (у 
електронској форми, преко софтвера понуђача или путем одговарајућег извештаја), 
за све време важења уговора, на месечном нивоу. 

- Кориснички сервис понуђача мора бити доступан Наручиоцу 24 сата, 365(6) дана у 
години. 

- Могућност ограничавања услуга одређеним корисницима (SIM картицама) и 
дефинисање профила за одређене категорије корисника, према захтеву Наручиоца 
за забрану и/или ограничавање услуге: преноса података у ромингу, услуге роминга, 
новчано лимитирање по корисничком броју (могућност аутоматског блокирања 
услуга, одлазних позива и одлазних порука, у случају достизања додељеног новчаног 
лимита, од стране Наручиоца). 

- Услуге VAS (Value Added Service) SMS-а. Наручилац ће накнадно доставити 
изабраном Понуђачу захтеве за забрану и/или ограничавање услуга за одређене SIM 
картице. 

- Могућност замене корисничке картице (у случају губитка, оштећења или неких других 
разлога)  у року не дужем од 24 сата. 

- Изабрани понуђач је у обавези да за све време трајања уговорне обавезе понуди 
могућност набавке телефонских апарата по цени не већој од 1,00 (један) динар без 
ПДВ-а за све моделе расположиве у актуелној месечној понуди изабраног мобилног 
оператора, а чија укупна, основна вредност износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

- Понуђач је у обавези да у пoнуди дoстaви цeнoвник мoбилних тeлeфoнских aпaрaтa 
и  списaк oвлaшћeних сeрвисeрa. 
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- Понуђач је у обавези да на писмени захтев Наручиоца у року од 3 дана достави 
списак расположивих модела, на основу кога ће Наручилац захтевати испоруку 
мобилних телефонских апарата. Цена мобилних телефонских апарата не сме бити 
већа од цене из важећег ценовника и цене која је објављена на званичном сајту 
Добављача.  

- Испорука апарата се врши на захтев, на адресу Наручиоца (Булевар краља 
Александра 90, Београд) у року од 15 календарских дана од дана када је захтев 
упућен. 

- Гарантни рок за мобилне телефонске апарате је минимално 24 месеца и Понуђач је 
обавезан да достави списак овлашћених сервисера испоручених апарата. 

- Понуђач је дужан да у случају сервиса апарата, достави заменски апарат за све 
време трајања сервисирања. 

- По истеку уговора, уређаји остају у власништву Наручиоца. 

- Изабрани Понуђач ће одредити најмање једну контакт особу која ће бити задужена 
за сву комуникацију са Наручиоцем у току трајања уговора. 

- Услуга преноса података, која је предмет јавне набавке подразумева  формирање  
приватне мреже за пренос података унутар инфраструктуре Понуђача за све картице 
Наручиоца. Услуга преноса података мора да обезбеди агрегацију и прослеђивање 
целокупног data саобраћаја до локације АМРЕС, путем 2 независне dark-fiber везе 
које обезбеђује Добављач. Dark fibrе веза подразумева инсталирање једног пара 
оптичких влакана између две локације (локација Добављача - локација А и локације 
на мрежи АМРЕС – локација Б) за потребе преноса података. Под dark fibrе 
технологијом се подразумева чист оптички пут на оба влакна између два краја, без 
активних мрежних уређаја (на пример: рутер, свич, медија конвертор, итд.) или 
оптичких уређаја (на пример: WDM транспондери, WDM мултиплексери, пасивни 
оптички филтери, оптички каплери/сплитери, оптички појачавачи или влакна за 
компензацију дисперзије итд) између крајева и без ограничења у погледу пропусног 
опсега и коришћења таласне дужине oсим oних нaмeтнутих кaрaктeристикaмa 
влaкaнa. Dark fibrе веза подразумева повезивање локација Добављача и Наручиоца 
мономодним оптичким влакнима која морају да подржавају стандарде ITU-T G.694.1 
или ITU-T G.694.2. Потребно је да се услуга преноса података, реализује путем 
оптичких влакана која су легално изграђена и правно регулисана и изграђена 
подземно целом дужином између локација. Изградња одговарајућих 
телекомуникационих привода адекватних и неопходних за пружање услуге до 
локације АМРЕС, као и прибављање свих одговарајућих дозвола падају на терет 
Добављача и треба да буду укључени у цену услуге. Добављач је у обавези да 
обезбеди сагласност власника објеката за инсталацију оптичких привода за 
реализацију оптичких веза у оквиру ове јавне набавке. Оптички приводи морају бити 
завршени SC-APC конектором на оптичком patch панелу (висина 1U, ширина 19"). У 
АМРЕС  локацији привод треба терминирати у просторији где је тренутно смештена 
АМРЕС-ова опрема, у постојећем рек орману.  

Након потпуне реализације оптичких везе за АМРЕС локацију, Добављач ће 
припремити „Извештај о реализацији оптичке везе“ који садржи најмање следеће: 
назив трасе, информације о позицијама влакана на тачкама терминације (број 
влакана на patch панелу) и резултате мерења оптичког влакна с краја на крај. Мерења 
морају да садрже обавезно тип влакна, дужину трасе и слабљење оптичког сигнала 
на 1550nm и 1310nm.  

По реализацији свих захтеваних веза Добављач предаје Наручиоцу све „Записнике о 
реализацији оптичких привода“ са свим „Извештајима о реализацији оптичких веза“, 
о чему ће се сачинити „Записник о реализацији оптичких веза“ чиме се потврђује да 
је Добављач сходно уговору, поступио у складу са захтевом Наручиоца за 
реализацију оптичке везе, и да је све захтеване оптичке везе успоставио и у року 
реализовао. 
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Добављач је у обавези да услуга преноса података по свакој реализованој вези 
задовољи минимални капацитет  од 1Gb/s према локацији АМРЕС, дуж читавог 
периода трајања уговора. Саобраћај се од мреже Добављача према АМРЕС рутира 
по правилу кроз примарну везу, а у случају отказа примарне везе, рутираће се кроз 
секундарну везу. Адреса локације АМРЕС је:  

Рачунарски центар Универзитета у Београду, Кумановска 7, 11000 Београд.  

Примарна и секундарна агрегациона веза од мреже Понуђача до АМРЕС мреже 
морају да се воде различитим физичким трасама и различитим оптичким кабловима 
целом дужином од објекта Добављача до уласка у просторије АМРЕС. Понуђач је 
дужан да у понуди достави детаљан опис комплетних траса за примарну и 
секундарну агрегациону везу (део плана града са јасно уцртаним трасама). 
Добављач је дужан да достави ове трасе наручиоцу у kml/kmz формату по 
потписивању уговора.  

Активну мрежну опрему, неопходну за успостављање  веза са Добављачем на 
локацији АМРЕС агрегационог чворишта обезбеђује АМРЕС и она није предмет ове 
јавне набавке. Добављач је у обавези да техничко решење повезивања (IP адресни 
план, рутирање саобраћаја и сл.) усклади са Наручиоцем услуге. 

- Заинтересована лица могу да обиђу локацију на којој ће се реализовати тражена 
услуга. Увид се може  извршити сваког радног дана  у радно време, уз претходну 
најаву минимум 1 радни дан. Пре вршења увида, потребно је да заинтересовано лице 
достави оверено и потписано  овлашћење  за вршење  увида и обилазак  по 
предметној  јавној набавци. 

- За услугу која је предмет ове јавне набавке Добављач мора да обезбеди услугу 
подршке Наручиоцу са следећим карактеристикама:  

o Да постоји служба за пријем проблема Наручиоца која је на располагању 24 х 
7 х 365(6). Преко службе за пријем проблема Добављача, Наручилац врши 
пријављивање кварова, сметњи и проблема у раду услуге.  

o Пријављивање се врши путем телефона, електронске поште и/или 
корисничког Wеb интерфејса.  

o Добављач је дужан да обавести Наручиоца о узроку проблема и да дȃ 
процену времена поправке, као и о свим релевантним информацијама у вези 
са поправком услуге. Након што је поправка потврђена од стране Наручиоца,  

o Добављач затвара тикет и ту информацију прослеђује Наручиоцу 
електронском поштом, чиме се сматра да је проблем уклоњен.  

o Понуђач мора да у својој понуди наведе контакт информације свог сервисног 
деска за пријаву проблема на услузи.  

o Добављач је дужан да обaвeштeњa o нajaвљeним рaдoвимa дoстaвљa 
Нaручиoцу на адресу електронске поште: helpdesk@amres.ac.rs.  

o Прeкиди у рaду услугa кojи су нaстaли услeд рaдoвa нa oдржaвaњу мрeжe 
Добављача нajaвљуjу сe нajмaњe 7 (сeдaм) кaлeндaрских дaнa а најкасније 3 
(три) календарска дана унaпрeд oд стрaнe сервисне службе Добављача.  

o Ови радови се морају обављати у времену од 00:00 до 06:00 (од поноћи до 
шест часова ујутру). 

mailto:helpdesk@amres.ac.rs
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2.2.1 КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Контрола квалитета ће се вршити континуирано током трајања појединачно закљученог 
уговора и решаваће се путем рекламација. 

 

2.2.2 РОК ИЗВРШЕЊА, НАЧИН ИЗВРШЕЊА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

Понуђач ће услугу успоставити без одлагања по закључењу уговора а чим се за то стекну 
услови прописани Правилником о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних 
мобилних комуникционих мрежа („Службени гласник РС“, број 101/14) а не дуже од 35 
календарских дана. Под успоставом услуге се подразумева пренос постојећих корисничких 
бројева (уколико је неопходно), достава корисничких картица на адресу Наручиоца Булевар 
краља Александра 90, Београд, активација корисничких бројева  као и успостава услуге 
преноса података.  

Понуђач је у обавези да на писмени захтев Наручиоца у року од 3 дана достави списак 
расположивих модела, на основу кога ће Наручилац захтевати испоруку мобилних 
телефонских апарата.  

 

Испорука апарата се врши на захтев, на адресу Наручиоца (Булевар краља Александра 90, 
Београд) у периоду од 15 календарских дана од дана када је захтев упућен. 

 

Кориснички сервис понуђача мора бити доступан Наручиоцу 24 сата, 365(6) дана у години. 

 

Подршка за рад оптичких веза према АМРЕС треба да буде на располагању 24 х 7 х 365(6). 

 

2.2.3 ГАРАНТНИ РОК 

Гарантни рок за мобилне телефонске апарате је минимално 24 месеца и Понуђач је 
обавезан да достави списак овлашћених сервисера испоручених апарата. 

Могућност замене корисничке картице (у случају губитка, оштећења или неких других 
разлога)  у року не дужем од 24 сата. 

Понуђач је дужан да у случају сервиса апарата, достави заменски апарат за све време 
трајања сервисирања. 
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3 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

3.1.1 ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има Понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и додатне услове 
дефинисане чл. 76 Закона, достављањем доказа дефинисаних у чл. 77. Закона, како је 
назначено у Табели 3.1 и то: 

Табела 3.1 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

Р.бр. УСЛОВ ДОКАЗ 

1. Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 
1. тач. 1) Закона) 

ИЗЈАВА (Образац 6. у конкурсној 
документацији), којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
до 4) и став 2. Зaкона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом 

 

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. ст. 
1. тач. 2) Закона) 

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. ст. 1. тач. 4) Закона) 

4.  Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 
(чл. 75. ст. 2. Закона) 

5. Партија 1 и 2: 

Да има важећу дозволу надлежног 
органа у складу са чланом 75.став 
1. тачка 5) Закона о јавним 
набавкама, за обављање 
делатности која је предмет јавне 
набавке у складу са Законом о 

Партија 1 и 2: 

- Важећа лиценца или решење или 
потврда о упису података у евиденцију 
оператора РАТЕЛ-а, која мора бити 
важећа у моменту подношења понуде, 
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електронским комуникацијама и 
подзаконским актом  и да је уписан 
у евиденцију оператора јавних 
комуникационих мрежа и услуга 

 

као и за све време трајања уговора за 
предметну набавку.   

 

 

Допунске напомене: 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене услове из овог обрасца – Табеле, 
биће одбијена као неприхватљива. 

Понуђач је дужан да достави и обрасце садржане у конкурсној документацији за предметну 
јавну набавку, попуњене, оверене печатом понуђача и потписане од стране овлашћеног 
лица понуђача, на начин дефинисан конкурсном документацијом. 

3.1.2 Услoви кoje мoрa дa испуни пoдизвoђaч у склaду сa члaнoм 80. Закона 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

3.1.3 Услoви кoje мoрa дa испуни свaки oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa у склaду сa 
члaнoм 81. Зaкoнa  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно.  

3.2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем доказа који су наведени у Табели 3.1 у оквиру рубрике 
„ДОКАЗИ“. У табели је за сваки услов наведен доказ којим понуђачи доказују испуњеност 
захтеваног услова. 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 – Образац 6), 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. Услов из члана 75. став 1. тачка 
5) Закона понуђач не може доказивати изјавом, већ мора доставити доказ који је за овај 
услов тражен за партију за  коју подноси понуду. 

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) Закона 
(услови наведени под редним бројем од 1 до 4 табеле). Услов из члана 75. став 1. тачка 5) 
Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

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 (услови 
наведени под редним бројем од 1 до 4 табеле), а доказ о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за 
извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке 
потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може 
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 
набавке. 
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3.3 ФОРМА ДОКАЗА 

Све наведене доказе о испуњености услова понуђач који су тражени овом конкурсном 
документацијом могу се достављати у неовереним копијама, овереним (од стране управног 
или судског органа) копијама или у оригиналу. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 

У складу са чланом 79. став 1. Закона дoкaзи o испуњeнoсти услoвa мoгу сe дoстaвљaти у 
нeoвeрeним кoпиjaмa, a нaручилaц мoжe прe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa, зaхтeвaти 
oд пoнуђaчa, чиja je пoнудa нa oснoву извeштaja кoмисиje зa jaвну нaбaвку oцeњeнa кao 
нajпoвoљниja, дa дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу свих или пojeдиних дoкaзa. 

Понуђача који је уписан у Регистар понуђача наручилац неће позивати да достави доказе о 
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона. 

3.4 СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази у погледу обавезних 
и додатних услова, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.  

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. 

3.5 ПРОМЕНЕ 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 

Напомена:  

- Давање у понуди неистинитих података о испуњености услова за учешће или 
необавештавање Наручиоца о промени тих података је основ за прекршајну 
одговорност понуђача, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3) Закона и основ за 
Негативну референцу сходно члану 82. став 1. тачка 3) Закона. 

- Чланом 234а Кривичног законика („Сл. глaсник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 
- испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012 и 104/2013) је предвиђено да одгoвoрнo лицe у 
прeдузeћу или другoм субjeкту приврeднoг пoслoвaњa кoje имa свojствo прaвнoг лицa 
или прeдузeтник, кojи у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм пoднeсe пoнуду зaснoвaну нa лaжним 
пoдaцимa, или сe нa нeдoзвoљeн нaчин дoгoвaрa сa oстaлим пoнуђaчимa, или прeдузмe 
другe прoтивпрaвнe рaдњe у нaмeри дa тимe утичe нa дoнoшeњe oдлукa нaручиoцa 
jaвнe нaбaвкe, кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa. 

3.6 НАПОМЕНА: 

Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о 
испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 
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ЗА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ 
1) За услов из члана 75. ст. 1. тач. 1) Закона, услов под редним бројем 1. наведен 
у оквиру обавезних услова  - Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра. 
Физичко лице: Не доставља овај доказ 
2) За услов из члана 75. ст. 1. тач. 2) Закона, услов под редним бројем 2. наведен 
у оквиру обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 
чијем подручју се налази 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 животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице 
није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 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) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 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, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) За услов из члана 75. ст. 1. тач. 4) Закона, услов под редним бројем 3. наведен 
у оквиру обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
4) За услов из члана 75. ст. 1 тач. 5) Закона, услов под редним бројем 5 у оквиру 
обавезних услова – Доказ: 
Партија 1: - Потврда о упису у регистар Републичке Агенције за електронске 
комуникације (РАТЕЛ) за територију Републике Србије, за делатност пружања јавне 
говорне услуге преко фиксне мреже 
Партија 2: - Важећа лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге 
јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са GSM/GSM1800 и UMTS/IMT-
2000 стандардом које је издала Републичка агенција за електронске комуникације за 
територију Републике Србије и  
- Потврда о упису у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и 
услуга за делатност пружања услуге мобилне телефоније. 
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Ако понуђач у року који не може бити краћи од 5 дана од дана пријема захтева наручиоца, 
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, али има обавезу да у напред одређеном року писаним путем 
обавести наручиоца да је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне 
регистре или назив другог надлежног органа на чијој интернет страници је јавно доступан 
доказ који се захтева.  
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4 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

4.1 КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ 

Односи се на Партију 1: 

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“ 
према следећим елементима:  

 

1 Цена једног минута разговора у месном саобраћају 20 пондера 

2 Цена једног минута разговора у међумесном саобраћају 20 пондера 

3 Цена једног минута разговора у саобраћају са мобилним  

телефонима у националним мрежама 
20 пондера 

4 Цена месечне претплате по SIP Trunk прикључку 10 пондера 

5 Тип медијума којим је остварена веза 15 пондера 

6 Редунданса медијума којим је остварена веза 15 пондера 

 УКУПНО 100 пондера 

Напомена: цена за поједини бодовани елемент не може бити мања од 1 паре (0,01 динар), 
заокружено на 2 децимале Понуда понуђача која буде садржала цену за бодовни елемент 
која је мања од 1 паре (0,01 динар) се одбија као неприхватљива.  

Само понуде за које је оцењено да су одговарајуће, и које нису одбијене као неприхватљиве, 
биће рангиране на основу следећих елемената критеријума и збира свих пондера одређених 
за те елементе критеријума (Ц= Ц1+ Ц2+ Ц3+ Ц4+ Ц5+ Ц6): 

4.1.1 Цена једног минута разговора у месном саобраћају - 20 пондера  

Највећи број пондера за овај елемент критеријума износи 20 пондера.  

Укупан број пондера за овај елемент критеријума рачуна се према следећој формули: 

Ц1 = А1/Б1*М1 

где је:  

 А1 - најнижа понуђена цена једног минута разговора у месном саобраћају 

 Б1 - цена минута разговора у месном саобраћају понуде која се бодује 

 M1- максималан број пондера по цени минута разговора у месном саобраћају 

Напомена: заокруживање Ц1 ће се вршити на 5 децималa. 

4.1.2 Цена једног минута разговора у међумесном саобраћају - 20 пондера 

Највећи број пондера за овај елемент критеријума износи 20 пондера.  

Укупан број пондера за овај елемент критеријума рачуна се према следећој формули: 

Ц2 = А2/Б2*М2 

где је:  
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 А2 - најнижа понуђена цена једног минута разговора у међумесном саобраћају 

 Б2 - цена минута разговора у међумесном саобраћају понуде која се бодује 

 M2- максималан број пондера по цени минута разговора у међумесном саобраћају 

Напомена: заокруживање Ц2 ће се вршити на 5 децималa. 

4.1.3 Цена једног минута разговора у саобраћају са мобилним телефонима у 
националним мрежама - 20 пондера 

Највећи број пондера за овај елемент критеријума износи 20 пондера.  

Укупан број пондера за овај елемент критеријума рачуна се према следећој формули: 

Ц3 = А3/Б3*М3 

где је:  

 А3 - најнижа понуђена цена једног минута разговора у саобраћају са мобилним 
телефонима у националним мрежама  

 Б3 - цена једног минута разговора у саобраћају са мобилним телефонима у 
националним мрежама понуде која се бодује 

 M3- максималан број пондера по цени једног минута разговора у саобраћају са 
мобилним телефонима у националним мрежама  

Напомена: заокруживање Ц3 ће се вршити на 5 децималa. 

4.1.4 Цена месечне претплате по SIP Trunk прикључку - 10 пондера 

Највећи број пондера за овај елемент критеријума износи 10 пондера.  

Код овог елемента критеријума, упоређиваће се израчунати број пондера који ће се добити 
из понуђене цене по једном SIP Trunk прикључку. 

Укупан број пондера за овај елемент критеријума рачуна се према следећој формули: 

Ц4 = А4/Б4*М4 

где је:  

 А4 - најнижа цена свих понуда по посматраном елементу  

 Б4 - цена посматраног елемента понуде која се бодује 

 M4 - максималан број бодова по посматраном елементу 

Напомена: заокруживање Ц4 ће се вршити на 5 децималa. 

4.1.5 Тип медијума којим је остварена веза - 15 пондера 

Највећи број пондера за овај елемент критеријума износи 15 пондера.  

Код овог елемента критеријума додељивање пондера се врши на следећи начин: 

o Уколико је тип медијума којим ће се остварити услуга - Dark fibrе веза (оптичко 
влакно) – Ц5=15 пондера 

o Уколико тип медијума којим ће се остварити услуга није Dark fibrе веза 
(оптичко влакно) – Ц5=0 пондера 

Dark fibrе веза подразумева инсталирање једног пара оптичких влакана између две локације 
(локација Добављача - локација А и локације на мрежи АМРЕС – локација Б) за потребе 
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пружања услуге. Под dark fibrе технологијом се подразумева чист оптички пут на оба влакна 
између два краја, без активних мрежних уређаја (на пример: рутер, свич, медија конвертор, 
итд.) или оптичких уређаја (на пример: WDM транспондери, WDM мултиплексери, пасивни 
оптички филтери, оптички каплери/сплитери, оптички појачавачи или влакна за компензацију 
дисперзије итд) између крајева и без ограничења у погледу пропусног опсега и коришћења 
таласне дужине oсим oних нaмeтнутих кaрaктeристикaмa влaкaнa. Dark fibrе веза 
подразумева повезивање локација Добављача и Наручиоца мономодним оптичким 
влакнима која морају да подржавају стандарде ITU-T G.694.1 или ITU-T G.694.2. Потребно је 
да се услуга, реализује путем оптичких влакана која су легално изграђена и правно 
регулисана и изграђена подземно целом дужином између локација. Изградња одговарајућих 
телекомуникационих привода адекватних и неопходних за пружање услуге до локације 
АМРЕС, као и прибављање свих одговарајућих дозвола падају на терет Добављача и треба 
да буду укључени у цену услуге. Добављач је у обавези да обезбеди сагласност власника 
објеката за инсталацију оптичких привода за реализацију оптичких веза у оквиру ове јавне 
набавке. Оптички приводи морају бити завршени SC-APC конектором оптичким patch 
panelom (висина 1U, ширина 19"). У АМРЕС  локацији привод треба терминирати у 
просторији где је тренутно смештена АМРЕС-ова опрема, у постојећем рек орману.  

4.1.6  Редунданса медијума којим је остварена веза - 15 пондера  

Највећи број пондера за овај елемент критеријума износи 15 пондера.  

Код овог елемента критеријума додељивање пондера се врши на следећи начин: 

o Уколико ће постојати редунданса медијума којим ће се остварити веза – Ц6=15 
пондера 

o Уколико неће постојати редунданса медијума којим ће се остварити веза – 
Ц6=0 пондера 

Постојање редундантног медијума којим ће се остварити веза значи да Понуђач мора да 
обезбеди прослеђивање телефонског саобраћаја до локације АМРЕС, путем 2 независне 
везе које обезбеђује Добављач. Саобраћај се од мреже Добављача према АМРЕС рутира 
по правилу кроз примарну везу, а у случају отказа примарне везе, рутираће се кроз 
секундарну везу. Адреса локације АМРЕС је:  

Рачунарски центар Универзитета у Београду, Кумановска 7, 11000 Београд  

Примарна и секундарна веза од мреже Понуђача до мреже АМРЕС морају да се воде 
различитим физичким трасама и различитим кабловима целом дужином од објекта 
Добављача до уласка у просторије АМРЕС.  

 

Односи се на Партију 2: 

Критeриjум зa дoдeлу оквирног споразума, односно за оцењивање понуде je „најнижа 
понуђена цена“. 

Упоређује се понуђена цена без ПДВ-а.  

Под понуђеном ценом сматра се укупна цена месечне претплате пакета за услугу мобилне 
за 20 претплатничку картицу. Не упоређује се укупна понуђена цена из обрасца понуде из 
тачке 7.2.3 ПОНУЂЕНА ЦЕНА која представља збир тачака 1 до 4, већ само укупна понуђена 
цена месечне претплате пакета за услугу мобилне за 20 претплатничку картицу (тачка 1). 

 

Цена  су фиксне све време важења оквирног споразума. 

Са понуђачем који је понудио најнижу понуђену цену ће се закључити оквирни споразум. 
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4.2 ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ 
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА 
ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ 
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Односи се на Партију 1: 

Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера 
понуђеном ценом.  

 

Уколико две или више понуда имају једнак број пондера, предност ће се дати понуђачу који 
је као тип медијума којим ће се остварити услуга понудио Dark fibrе везу (оптичко влакно). 
Уколико су и по овом основу исти, предност ће се дати понуђачу који је понудио редундансу 
медијума којим ће се  остварити веза. Уколико су и по овом основу исти, предност ће се дати 
понуди понуђача који је понудио најнижу цену минута у међумесном саобраћају. 

 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената 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 исти највећи број пондера и имају исти број пондера за тип медијума којим 
се остварује услуга путем Dark fibrе везе (оптичко влакно), за редундансу медијума којим ће 
се  остварити веза и за најнижу цену минута у међумесном саобраћају. 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 кутију одакле ће члан Комисије за јавну набавку 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. 

 

 

Односи се на Партију 2: 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, повољнијом ће се сматрати 
понуда понуђача који је понудио краћи рок успоставе услуге. Уколико су по овом основу исте 
повољнијом ће се сматрати понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке мобилних 
апарата. Уколико су и по овом основу понуде исте, повољнијом ће се сматрати понуда 
понуђача који је понудио нижу цену преноса 1МB података у ромингу за зону Европске Уније. 
Уколико су и по овом основу исте, повољнијом ће се сматрати понуда понуђача који је 
понудио нижу цену 1 минута разговора у ромингу за одлазне позиве за зону Европске Уније. 
Уколико су по овом основу понуде исте, повољнијом ће се сматрати понуда понуђача који је 
понудио нижу цену 1 минута разговора у ромингу за долазне позиве за зону Европске Уније. 
Уколико су и по овом основу понуде исте, повољнијом ће се сматрати понуда понуђача који 
је понудио нижу цену SMS поруке у ромингу за зону Европске Уније.   

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената 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, исти најкраћи рок успоставе услуге и исти 
најкраћи рок испоруке мобилних апарата, једнаку најнижу цену преноса 1МB података у 
ромингу, једнаку најнижу цену 1 минута разговора у ромингу за одлазне позиве, једнаку 
најнижу цену 1 минута разговора у ромингу за долазне позиве, једнаку најнижу цену SMS 
поруке у ромингу. 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 кутију одакле ће члан Комисије за јавну 
набавку извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 
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додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
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5 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у 
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора 
најповољније понуде. 

5.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику. 

Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик 
и оверен од стране овлашћеног тумача. 

Ако понуда са свим прилозима, није сачињена на српском језику, понуда ће бити одбијена, 
као неприхватљива. 

5.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Сви обрасци, укључујући и образац понуде, изјаве и модел оквирног споразума дати у 
конкурсној документацији (у даљем тексту: обрасци), морају бити исправно попуњени, 
потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверени печатом понуђача, у свему у 
складу и на начин одређен у овој тачки конкурсне документације, напоменама и упутствима 
датим у обрасцима и овом конкурсном документацијом.  

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 
део конкурсне документације. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, 
потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом (осим ако није другачије наведено 
у самом обрасцу), у свему у складу са Конкурсном документацијом.  

Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок 
почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: одмах, по 
договору, сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда 
ће се сматрати неприхватљивом. 

Модел оквирног споразума мора бити на предвиђеном месту потписан од стране овлашћеног 
лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да је сагласан са одредбама оквирног 
споразума, у супротном понуда ће се одбити као неприхватљива. 

Понуда се попуњава читко, неким техничким средством или штампаним словима ручно, али 
не графитном оловком и мора бити потписана од стране одговорног лица и оверена печатом 
понуђача.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава 
о независној понуди), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког 
понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено 
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно 
чл. 81. Закона. 

Сваки из групе понуђача укључујући и овлашћеног представника понуђача потписује и 
печатом оверава Споразум. 
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Уколико Група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из Групе понуђача 
потписују и оверавају печатом обрасце из конкурсне документације и образац понуде. 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и оверава печатом 
све обрасце из конкурсне документације и модел оквирног споразума, осим Обрасца изјаве 
подизвођача о испуњености услова за учешће у предметном поступку јавне набавке који 
попуњава, потписује и оверава печатом подизвођач. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  

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

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани у целину и запечаћени (воском или на 
неки други начин), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете. 

Понуду доставити на адресу:  

Информационо – комуникациона установа „Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС“, 

Булевар краља Александра 90, Београд са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку мале вредности услуга – Услуга фиксне и мобилне 
телефоније – за партију ______-  ЈНМВ бр. 02/20- НЕ ОТВАРАТИ”. 

Рок за подношење понуда је до 23.04.2020. године до 11,00 часова. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.04.2020. 
године до 11,00 часова, без обзира на начин на који је послата. 

Отварање понуда је јавно и одржаће се у присуству чланова Комисије за предметну јавну 
набавку, овлашћених представника понуђача и заинтересованих лица. 
 
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у 11:30 часова, дана 
23.04.2020. године у просторијама Информационо – комуникационе установе „Академска 
мрежа Републике Србије - АМРЕС“, Булевар краља Александра 90, Београд, мезанин, сала 
за конференције. 
 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати опуномоћени представници 
понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће 
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, 
на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде. 
 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити 
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понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 

5.3 ПАРТИЈЕ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ ПОДНЕТА 

Предметна јавна набавка је обликована у 2  партије и то: 

1. Партија 1 – Услуга фиксне телефоније 

2. Партија 2 – Услуга мобилне телефоније 

Врста и количина добара, као и захтеване техничке карактеристике предмета јавне набавке 
одређене  су у делу  2. Техничке спецификације ове конкурсне документације за сваку 
партију посебно. 

Понуђач је у обавези да достави понуду према врсти, количини и захтеваним техничким 
карактеристикама добара, која су предмет набавке партије за коју подноси понуду. 

Понуђач може да поднесе понуду за једну, више партија или за све партије. 

Понуда мора обухватити најмање једну целокупну партију. У случају да понудом нису 
обухваћене све ставке, тј. сви тражени елементи једне партије, понуда се одбија као 
неприхватљива. Ако понуђач доставља понуду за одређене партије, понуда мора да 
обухвати сва добра и све  услуге наведене у једној партији (све ставке), односно све тражене 
елементе једне партије.  

Понуђач није у обавези да поднесе понуду за све партије. Понуђач може поднети понуду 
само за једну партију, док за другу не мора. 

Понуђач је дужан да достави Образац понуде и друге обрасце за партију за коју подноси 
понуду, а у обрасцима у којима није означен број партије да назначи партију за коју подноси 
понуду на начин и под условима дефинисаним конкурсном документацијом. 

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија или само за једну партију, она мора 
бити сачињена тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  

Партије су недељиве.  

Понуђач може поднети само једну понуду у оквиру једне партије. 

Понуђач који је самостално поднео понуду за одређену партију не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у тој партији, нити исто лице може 
учествовати у више заједничких понуда у оквиру исте партије. У супротном, такве понуде ће 
бити одбијене.  

Свака партија ће бити предмет посебног уговора, односно додела уговора ће се вршити по 
партијама. 

Понуда мора садржати све доказе који су одређени у конкурсној документацији у зависности 
од партије за коју се подноси: 

1 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде са прилозима, (у зависности од 
партије у којој подноси понуду прилаже се: образац 7.1. за партију 1, образац 7.2. за 
партију 2 у конкурсној документацији). 

 

2 Доказе о испуњености услова из члана 75 и 76. - понуђач је обавезан да достави све 
захтеване доказе који су наведени у поглављу 3. Конкурсне документације. У погледу 
додатних услова Понуђач прилаже само оне доказе који су одређени за партију за коју 
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подноси понуду. На пример, ако подноси понуду за партију 2 прилаже само доказе који 
су одређени у погледу додатних услова за ту партију, а не прилаже и доказе који су 
одређени у погледу додатних услова за партију 1. 

3 Попуњен, печатом оверен и потписан модел оквирног споразума за партију за коју се 
подноси понуда понуду (у конкурсној документацији - образац 8.1. за партију 1, образац 
8.2. за партију 2) 

4 уговора – за партију за коју је поднео понуду (у конкурсној документацији - образац 9.1. 
за партију 1, образац 9.2. за партију 2). 

5 Изјава о независној понуди -  Образац 10. Конкурсне документације за партију за коју 
подноси понуду. 

6 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона – Образац 11. 
конкурсне документације 

7 Споразум уколико понуду подноси група понуђача за партију за коју подноси понуду. 

8 Докази који су наведени у поглављу 2. и 5. Конкурсне документације за партију за коју 
подноси понуду. 

Понуда  мора  бити  сачињена  тако  да  је  из  ње  могуће  утврдити  њену  стварну садржину 
и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због 
битних недостатака понуде. 

5.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

5.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне 
податке) у обрасце у којима врши измену или допуну, а који су саставни део конкурсне 
документације и (евентуално) прилаже тражена документа. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Информационо-
комуникациона установа „Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС“, Булевар краља 
Александра 90, Београд, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности услуга –Услуга фиксне и мобилне 
телефоније -  за партију _____  -  ЈНМВ бр. 02/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности услуга – Услуга фиксне и мобилне 
телефоније -  за партију _____  -  ЈНМВ бр. 02/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности услуга – Услуга фиксне и мобилне 
телефоније -  за партију _____  -  ЈНМВ бр. 02/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности услуга – Услуга фиксне и 
мобилне телефоније -  за партију _____  -  ЈНМВ бр. 02/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
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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. 

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

5.6 ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕСТВОВАЊУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО 
ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде – образац 6., понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 

5.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде - Образац 
6. у конкурсној документацији 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. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 

Понуђач који подноси понуду са подизвођачем/има дужан је да у моделу оквирног споразума 
наведе све подизвођаче. 

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 наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

У случају закључења уговора добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није 
навео у понуди. У супротном, наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути 
уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

Добављач 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. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава 
преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања 
директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана 
добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче 
на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 
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обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на 
број подизвођача. 

5.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 Понуду може поднети група понуђача- заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона). 

У моделу оквирног споразума обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача. 

Уз понуду је обавезно приложити, као саставни део понуде споразум којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
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, односно обавеза 
из оквирног споразума. 

Уколико група понуђача у понуди не достави наведени Споразум понуда ове групе понуђача 
ће бити одбијена као неприхватљива. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу 3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара у ком случају за 
обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари 
у складу са Закона (члан 81 Закона). 

Задруга може поднети заједничку понуду у име задругара у ком случају за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари (члан 81 Закона). 

5.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

5.9.1 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА 

Плаћање за предметне услуге вршиће се месечно, на основу испостављеног рачуна у 
текућем месецу, за услуге извршене у претходном месецу. 

Плаћање ће се вршити месечно у року од 30 дана, по пријему фактуре оверене од стране 
овлашћеног лица Наручиоца, на основу закљученог уговора о јавној набавци. 

Односи се само на партију 2: 

Фактура мора да садржи детаљну спецификацију саобраћаја и услуга за све мобилне 
бројеве појединачно. 

За све остале услуге које нису наведене у спецификацији (цена минута позива ка иностраним 
мрежама, цена SMS порука ка иностраним мрежама, цена MMS порука, цена Blackberry 
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услуга, итд.), у случају коришћења истих од стране Наручиоца у току трајања уговора, 
понуђач је у обавези да исте фактурише према тржишним ценама из важећег ценовника. 
Понуђач је дужан да предметни ценовник учини доступним Наручиоцу, у сваком тренутку. 

Понуђач је у обавези да на захтев наручиоца, у року од 3 дана, достави важећи ценовник за 
услуге чија цена није наведена у спецификацији. Током трајања уговора у случају промене 
цена услуга чија цена није наведена у спецификацији, понуђач је у обавези да достави нови 
ценовник. 

Односи се на обе партије: 

Обавезе Наручиоца  из појединачних уговора које доспевају у наредној буџетској години, 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити 
одобрена за наредну буџетску годину. 

Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 

 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

5.9.2 ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Захтеви у погледу рокова за извршење уговора су наведени у одељку 2 конкусне 
документације, за сваку партију посебно. 

5.9.3 ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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. 

5.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 

Цена услуге мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима 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 
услуге је фиксна и не може се мењати током трајања оквирног споразума.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 

5.11 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, 
НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА 
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку ове јавне набавке, као и 
испуњење својих уговорних обавеза, достављањем једне бланко менице као гаранцију за 
добро извршење посла. 

а) Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да у тренутку закључења 
оквирног споразума достави, а најкасније у року од 5 календарских дана од дана 
закључења оквирног споразума:  
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1) бланко соло меницу за добро извршење посла само оверену и потписану од стране лица 
овлашћеног за заступање са роком важења који је најмање 10 дана дужи од дана истека 
важења оквирног споразума која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије;  

 2) Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности оквирног споразума без 
ПДВ-а (вредност из члана 3. Оквирног споразума), без сагласности Добављача може 
поднети на наплату у случају неизвршења обавеза по закљученом оквирном споразуму и 
појединачно закљученим уговорима;  

3) Потврду о регистрацији менице,  

 4) копију картона депонованих потписа код банке коју добављач наводи у меничном 
овлашћењу на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом 
банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења оквирног 
споразума). 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

По завршеном послу наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев понуђача. 

Уколико бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које 
предвиђа Закон о меници, Наручилац је овлашћен да попуни елементе који нису назначени 
у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у 
случају када је она накнадно попуњена. 

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.  

Након реализације оквирног споразума, бланко меница се непопуњена на писани захтев 
враћа издаваоцу. 

б) Бланко меница за добро извршење посла за појединачне уговоре  

Понуђач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора, а најкасније у року од 
5 календарских дана од дана закључења појединачног уговора преда наручиоцу:  

1 ) бланко соло меницу за добро извршење посла само оверену и потписану од стране лица 
овлашћеног за заступање са роком важења који је најмање 10 дана дужи од дана истека 
важења оквирног споразума која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије;  

 2) Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности закљученог уговора без 
ПДВ-а, без сагласности Добављача може поднети на наплату у случају неизвршења обавеза 
по закљученом уговору;  

3) Потврду о регистрацији менице,  

 4) копију картона депонованих потписа код банке коју добављач наводи у меничном 
овлашћењу на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом 
банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења оквирног 
споразума). 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  
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По завршеном послу наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев понуђача. 

Уколико бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које 
предвиђа Закон о меници, Наручилац је овлашћен да попуни елементе који нису назначени 
у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у 
случају када је она накнадно попуњена. 

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.  

Меница за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно закључени уговор.  

Након истека рока у коме се меница може поднети на наплату наручилац ће предметну 
меницу вратити на писани захтев понуђача. 

 

5.12 ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА  

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене 
позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне 
набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку 
поступка или касније. 

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим 
словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. 

Уколико је понуђач на горе наведен начин означио поверљивост докумената, наручилац је 
дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним 
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. 
став 1. тачка 1. Закона).  

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 
елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона. 

5.13 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

5.14 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Булевар 
краља Александра 90, Београд, путем електронске поште на e-mail: nabavke@amres.rs или 
факса на број: 011/3370-288, тражити 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 пет дана пре истека рока 
за подношење понуде.  

Комисија за јавну набавку ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 

Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење 
понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 02/20“. 
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Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и 
објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  

5.15 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  

5.16 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

5.17 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице (у 
даљем тексту: подносилац захтева), који има интерес за закључење оквирног споразума у 
овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама Закона.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу на адресу: Информационо-комуникациона 
установа „Акадмска мрежа Републике Србије- АМРЕС“, Булевар краља Александра 90, 
Београд или електронским путем на адресу електронске поште: nabavke@amres.rs или 
путем факса: 011/3370-288, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комсија) 

mailto:nabavke@amres.r
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Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници Наручиоца, најкасније у року од 2 дана од дана пријема 
захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. Закона 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 члана 149. став 4. Закона, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 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 захтева из ст. 3. и 4. члана 149. Закона, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
у складу са одредбама члана 150. Закона. 

Да би се захтев за заштиту права сматрао потпуним у складу са чланом 151 став 1. Закона, 
мора садржати: 

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 закона; 

7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 
1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Уколико подносилац захтева оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда или 
радње наручиоца предузете после истека рока за подношење понуда, укључујући и одлуку 
о закључењу оквирног споразума и одлуку о обустави поступка јавне набавке дужан је да 
уплати таксу у износу од 60.000,00 динара, на рачун буџета Републике Србије на број жиро 
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рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: ЈНМВ 02/20, сврха 
уплате: ЗЗП; АМРЕС; ЈНМВ 02/20, корисник: буџет Републике Србије.  

У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је 
објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати 
таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се: 

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. 
Закона која садржи следеће: 

(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; 

(3) износ таксе из члана 156. Закона чије се уплата врши; 

(4) број рачуна буџета: 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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата републичке административне таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

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.; 

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); 

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 законом и другим 
прописом. 

5.17.1 УПЛАТА ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ИЗ 
ИНОСТРАНСТВА  

Уплата таксе за подношење захтева за заштитуправа из иностранства може извршити на 
девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор: 
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НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: Народна банка Србије (НБС) 11000 Београд, ул. Немањина бр. 
17 Србија  

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX  

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: Министарство финансија Управа за трезор ул. Поп 
Лукина бр. 7-9 11000 Београд  

IBAN: RS 35908500103019323073  

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о 
плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): – број у поступку јавне 
набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне 
набавке.  

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD:SWIFT MESSAGE MT103 – 
EUR 

FIELD 32A: VALUE DATE – EUR- AMOUNT 

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 

(INTERMEDIARY) 

DEUTDEFFXXX 

DEUTSCHE BANK AG, F/M 

TAUNUSANLAGE 12 

GERMANY 

FIELD 57A: 

(ACC. WITH BANK) 

/DE20500700100935930800 

NBSRRSBGXXX 

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 

BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, 

NEMANJINA 17 

SERBIA 

FIELD 59: 

(BENEFICIARY) 

/RS35908500103019323073 

MINISTARSTVO FINANSIJA 

UPRAVA ZA TREZOR 

POP LUKINA7-9 

BEOGRAD 

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 

 

SWIFT MESSAGE MT103 – USD 

FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT 

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 

(INTERMEDIARY) 

BKTRUS33XXX 

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY 

AMERICAS, NEW YORK 
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60 WALL STREET 

UNITED STATES 

FIELD 57A: 

(ACC. WITH BANK) 

NBSRRSBGXXX 

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 

BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, 

NEMANJINA 17 

SERBIA 

FIELD 59: 

(BENEFICIARY) 

/RS35908500103019323073 

MINISTARSTVO FINANSIJA 

UPRAVA ZA TREZOR 

POP LUKINA7-9 

BEOGRAD 

 

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 

 

Примерке правилно поуњених налога за пренос можете видети на интернет страници 
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

5.18 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

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 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. 

5.19 НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА  

 

Након закључења оквирног споразума са једним понуђачем, када настане потреба 
Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће упутити Добављачу позив за закључење 
уговора.  

При закључењу уговора не могу се мењати битни услови из оквирног споразума.  

Понуђач је дужан да се у року од три дана одазове позиву за закључење појединачног 
уговора.  

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из оквирног споразума у 
погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, начина и места 
испоруке добара.  
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5.20 ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

Наручилац ће оквирни споразум о јавној набавци доставити понуђачу на потписивање у року 
од осам дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Оквирни 
споразум може бити закључен и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, 
ако је поднета само једна понуда, сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

6.1 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 ЗА ПАРТИЈУ ______ 

 

 

Понуђач  _____________________________________________(уписати назив понуђача) у 
поступку јавне набавке мале вреднсти – Услуге фиксне и мобилне телефоније - ЈНМВ бр. 
02/20, 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. Понуђач  је  поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 

 

 

Место:_____________ 

 

М.П. 

Понуђач: 

 

 

Датум:_____________ 

 

_____________________ 

  

                                                                                                                      

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава  мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом чиме 
потврђују да сваки члан групе понуђача појединачно испуњава обавезне услове, док 
додатне услове испуњавају заједно.  у „Напомени“ ове Изјаве сваки члан групе понуђача 
уписује учешће у испуњавању додатних услова за учешће у предметном поступку јавне 
набавке, у складу са конкурсном документацијом и чланом 76. Закона. На пример: Ако један 
члан групе понуђача испуњава додатни услов под редним бројем 5), а други члан додатне 
услове под редним бројем 6) и 7) у овој изјави, у напомени се наводи пословно име и додатни 
услов који члан групе испуњава било навођењем редног броја или пуног назива додатног 
услова. 
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6.2 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  ЗА ПАРТИЈУ ______ 

 

Подизвођач__________________________________________(уписати назив подизвођача) 
у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуге фиксне и мобилне телефоније - 
ЈНМВ бр. 02/20, 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) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 

 

 

Место:_____________ 

 

М.П. 

Подизвођач: 

 

 

Датум:_____________ 

 

_____________________ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

7.1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ФИКСНЕ И 
МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ- ЗА ПАРТИЈУ 1- УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ЈНМВ 
бр. 02/20 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности– 
Услуга фиксне и мобилне телефоније – партија 1 – услуга фиксне телефоније -  ЈНМВ бр. 
02/20  

 

7.1.1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Табела 1 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра (Регистра 
Агенције за привредне регистре, односно 
регистра надлежног Привредног суда) 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Име и презиме особе за контакт: 

 

 

e-mail: 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Шифра делатности: 

 

 

Назив банке и број рачуна: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 
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Законски заступници понуђача (навести 
име и презиме свих законских 
заступника понуђача. Податак је од 
значаја, у вези са утврђивањем 
испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачка 2) Закона, који морају да 
испуњавају сви законски заступници 
понуђача)  

 

Понуђач је уписан у Регистар понуђача, у 
смислу члана 78. Закона. Понуђач може 
да да овај податак, ради утврђивања 
испуњености услова из члана 75. став 1. 
тач. од 1) до 4) Закона. 

                        Да            Не   

 

 (у случају подношења заједничке понуде 
понуђач може навести податак за све 
чланове групе и то: 

 

Члан групе ______________ (назив) да не  

Члан групе ______________ (назив) да не  

Члан групе ______________ (назив) да не  

Члан групе ______________ (назив) да не  

Члан групе ______________ (назив) да не  

 

За подизвођача/е; 

 Подизвођач ______________ (назив) да 
не  

 Подизвођач ______________ (назив) да 
не  

 Подизвођач ______________ (назив) да 
не  

 

Понуђач може заокружити да или не у 
зависности да ли је понуђач/члан групе 
понуђача/подизвођач уписан у Регистар 
понуђача. Наручилац ће извршити 
проверу уписа у Регистар понуђача без 
обзира да ли је понуђач овај податак 
навео у понуди. 

 

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и то А), Б) или В) (и уписати податке 
под Б) и В), уколико наступа група понуђача са подизвођачем/има заокружити Б) и В) и 
попунити податке за те опције)) 

 

 

Табела 2 

А) САМОСТАЛНО 

 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ / ИМА 
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 Пословно име или скраћени назив 
из одговарајућег регистра 
(Регистра Агенције за привредне 
регистре, односно надлежног 
Привреднот суда) свих 
подизвођача 

 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 

 

 

Адреса: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 

 

 

Матични број: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

  

Име и презиме особе за контакт: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

  

Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

  

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Пословно име или скраћени назив 
из одговарајућег регистра 
(Регистра Агенције за привредне 
регистре односно надлежног 
Привредног суда) свих чланова 
групе понуђача 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

  

 

Адреса: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

 

 

Име и презиме особе за контакт: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 
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 5) ________________________________ 

 

 

е-mail: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

 

 

Телефон: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

 

 

Телефакс: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

 

 

Порески идентификациони број: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

  

 

Матични број: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

  

 

Шифра делатности:  

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

  

Напомена:  

Уколико има више подизвођача или чланова групе у заједничкој понуди него што има 
предвиђених рубрика у Табели 2 потребно је копирати Табелу 2 и попунити податке 
за све подизвођаче и/или чланове групе понуђача. 

 
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1 „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ 
треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим члановима 
групе у заједничкој понуди треба навести у Табели 2 овог обрасца.  
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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. 

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. 

 

7.1.2 ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

У складу са траженим условима утврђеним позивом и конкурсном документацијом 
Наручиоца (ЈНМВ број: 02/20) нудимо вам услугу фиксне телефоније у складу са овом 
понудом и специфкацијом предмета јавне набавке. 

7.1.3 ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

Назив услуге 

 

Јединица 
мере 

Цена у динарима 

без ПДВ-а 

Цена у динарима са 

ПДВ-ом 

Цена једног минута 
разговора у месном 
саобраћају 

 

 

дин/мин 

  

Цена једног минута 
разговора у међумесном 
саобраћају 

 

дин/мин 

  

Цена једног минута 
разговора у саобраћају са 
мобилним телефонима у 
националним мрежама 

 

дин/мин 

  

Укупно  
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Назив 
услуге 

 

Количина 
Јединична 

цена у 

динарима 

без ПДВ-а 

 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена у 

динарима 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена у 

динарима 

без ПДВ-а 

Укупна цена у 

динарима са 

ПДВ-ом 

Цена месечне 
претплате по 
SIP Trunk 
прикључку 

 

10 

    

 

 (Напомена: Уписати понуђену цену (без ПДВ-а и са ПДВ-ом)по јединици мере и укупну 
цену.  

Укупна понуђена цена и јединичне цена услуге садржи све основне елементе структуре цене, 
тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 
Понуђена цена услуге током извршења оквирног спораузума је фиксна и не подлеже 
променама ни из каквог разлога. 

Цене су изражене у динарима без урачунатог ПДВ, фиксне су, непромењиве и коначне- са 
урачунатим свим зависним трошковима и евентуалним попустима. 

7.1.4 РОК И УСЛОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Понуђач ће извршити техничку припрему, обезбедити услове за прикључење опреме 
неопходне за коришћење услуге и оспособити систем за рад, у року од 
_____________________ (уписати број дана, максимално је 35 дана) дана од дана 
закључења уговора  

Тип медијума којим је остварена веза је _____________________________ (уписати тип 
медијума). 

Редунданса медијума којим је остварена веза 
_____________________________________________________________(уписати 
редундансу медијума). 

Гарантни рок за извршене услуге траје до истека рока важности појединачно закљученог 
уговора. 

Напомена: Понуђач дужан да у понуди достави детаљан опис комплетне трасе везе (део 
плана града са јасно уцртаном трасом). 

7.1.5 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Плаћање за предметне услуге вршиће се месечно, на основу испостављеног рачуна у 
текућем месецу, за услуге извршене у претходном месецу. 

Плаћање ће се вршити месечно у року до _________ (не краће од 30) дана, по пријему 
фактуре оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца, на основу закљученог уговора о 
јавној набавци. 

Обавезе Наручиоца  из појединачних уговора које доспевају у наредној буџетској години, 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити 
одобрена за наредну буџетску годину. 
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7.1.6 ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана). 

А 

Место и датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
понуђача: 

_________________________  _________________________ 

 

Б 

Место и датум: М.П. Потписи овлашћених лица понуђача 
који су учесници у заједничкој 
понуди: 

_________________________ М.П. 1)_________________________ 

_________________________ М.П. 2)_________________________ 

_________________________ М.П. 3)_________________________ 

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 и то у делу 
Б, док се поље А у том случају може оставити непопуњено или се може прецртати) или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац понудеи то у делу А, док се поље Б у том случају може 
оставити непопуњено или се може прецртати. 
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7.2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ФИКСНЕ И 
МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ- ЗА ПАРТИЈУ 2 - УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – 
ЈНМВ бр. 02/20 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности– 
Услуга фиксне и мобилне телефоније – партија 2 – услуга мобилне телефоније -  ЈНМВ 
бр. 02/20 

7.2.1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Табела 1 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра (Регистра 
Агенције за привредне регистре, односно 
регистра надлежног Привредног суда) 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Име и презиме особе за контакт: 

 

 

e-mail: 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Шифра делатности: 

 

 

Назив банке и број рачуна: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 

 

 

 

Законски заступници понуђача (навести 
име и презиме свих законских 
заступника понуђача. Податак је од 
значаја, у вези са утврђивањем 
испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачка 2) Закона, који морају да 
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испуњавају сви законски заступници 
понуђача)  

Понуђач је уписан у Регистар понуђача, у 
смислу члана 78. Закона. Понуђач може 
да да овај податак, ради утврђивања 
испуњености услова из члана 75. став 1. 
тач. од 1) до 4) Закона. 

                        Да            Не   

 

 (у случају подношења заједничке понуде 
понуђач може навести податак за све 
чланове групе и то: 

 

Члан групе ______________ (назив) да не  

Члан групе ______________ (назив) да не  

Члан групе ______________ (назив) да не  

Члан групе ______________ (назив) да не  

Члан групе ______________ (назив) да не  

 

За подизвођача/е; 

 Подизвођач ______________ (назив) да 
не  

 Подизвођач ______________ (назив) да 
не  

 Подизвођач ______________ (назив) да 
не  

 

Понуђач може заокружити да или не у 
зависности да ли је понуђач/члан групе 
понуђача/подизвођач уписан у Регистар 
понуђача. Наручилац ће извршити 
проверу уписа у Регистар понуђача без 
обзира да ли је понуђач овај податак 
навео у понуди. 

 

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и то А), Б) или В) (и уписати податке 
под Б) и В), уколико наступа група понуђача са подизвођачем/има заокружити Б) и В) и 
попунити податке за те опције)) 

 

 

Табела 2 

А) САМОСТАЛНО 

 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ / ИМА 

 

 

 

Пословно име или скраћени назив 
из одговарајућег регистра 
(Регистра Агенције за привредне 
регистре, односно надлежног 
Привреднот суда) свих 
подизвођача 

  

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 
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Адреса: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 

 

 

Матични број: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

  

Име и презиме особе за контакт: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

  

Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

  

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Пословно име или скраћени назив 
из одговарајућег регистра 
(Регистра Агенције за привредне 
регистре односно надлежног 
Привредног суда) свих чланова 
групе понуђача 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

  

 

Адреса: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

 

 

Име и презиме особе за контакт: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

 

 

е-mail: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 
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 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

 

 

Телефон: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

 

 

Телефакс: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

 

 

Порески идентификациони број: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

  

 

Матични број: 

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

  

 

Шифра делатности:  

 1) ________________________________ 

 2) ________________________________ 

 3) ________________________________ 

 4) ________________________________ 

 5) ________________________________ 

  

Напомена:  

Уколико има више подизвођача или чланова групе у заједничкој понуди него што има 
предвиђених рубрика у Табели 2 потребно је копирати Табелу 2 и попунити податке 
за све подизвођаче и/или чланове групе понуђача. 

 
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1 „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ 
треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим члановима 
групе у заједничкој понуди треба навести у Табели 2 овог обрасца.  

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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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. 

7.2.2 ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

У складу са траженим условима утврђеним позивом и конкурсном документацијом 
Наручиоца (ЈНМВ број: 02/20) нудимо вам услугу мобилне телефоније у складу са овом 
понудом и специфкацијом предмета јавне набавке. 

7.2.3 ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

Ред. 
Бр. 

Назив зоне ЕУ      

Назив услуге 

 

Цена у 
динарима 
без ПДВ 

Цена у 
динарима 

са ПДВ 

Цена у 
динарима 
без ПДВ 

Цена у 
динарима 

са ПДВ 

Цена у 
динарима 
без ПДВ 

Цена у 
динарима 

са ПДВ 

Цена у 
динарима 
без ПДВ 

Цена у 
динарима 

са ПДВ 

Цена у 
динарима 
без ПДВ 

Цена у 
динарима 

са ПДВ 

Цена у 
динарима 
без ПДВ 

Цена у 
динарима 

са ПДВ 

1. Цена 
преноса 
1МB 
података у 
ромингу 

                 

      

           

2. Цена 1 
минута 
разговора у 
ромингу за 
одлазне 
позиве  

 

            

3. Цена 1 
минута 
разговора у 
ромингу за 
долазне 
позиве 

            

4. Цена SMS 
поруке у 
ромингу 

            

 

 

УКУПНО 

 

 

 

 

 

 

          

  

Ред. 
Број 

Назив услуге 

 

Количина 
(оквиран број 

претплатнички
х бројева) 

Цена по 
јединици 

мере  

у динарима 
без ПДВ 

Цена по 
јединици 
мере у 

динарима са 
ПДВ 

Укуна цена у 
динарима без 

ПДВ-а 

Укупна цена 
у динарима 

са ПДВ 

 

1. 

Цена месечне 
претплате пакета за 
услугу мобилне 
телефоније у складу 
са техничком 
спецификацијом 

 

20 
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 Напомена: Уписати понуђену цену (без ПДВ-а и са ПДВ-ом)по јединици мере и укупну цену. 
Осим зоне ЕУ коју је уписао Наручилац, понуђач сам уписује називе Зона које тарифира, с 
тим што ће се као резервни елемент критеријума на основу којих ће наручилац извршити 
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 
у партији 2 узети у обзир цена роминг саобраћаја за зону Европске Уније. 

Укупна понуђена цена и јединичне цена услуге садржи све основне елементе структуре цене, 
тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 
Понуђена цена услуге током извршења оквирног спораузума је фиксна и не подлеже 
променама ни из каквог разлога. 

Цене су изражене у динарима без урачунатог ПДВ, фиксне су, непромењиве и коначне- са 
урачунатим свим зависним трошковима и евентуалним попустима. 

Укупна понуђена цена и јединичне цена услуге садржи све основне елементе структуре цене, 
тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 
Понуђена цена услуге током извршења оквирног спораузума је фиксна и не подлеже 
променама ни из каквог разлога. 

7.2.4 РОК И УСЛОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Рок успоставе услуге је ____ (максимално 35 календарских дана) дана од дана закључења 
уговора.  

Рок за доставу списка расположивих модела апарата је  ____  дана (максимално 3 дана ) од 
дана слања захтева Наручиоца. 

Рок за испоруку апарата је  ____ дана (максимално 15 дана ) од дана слања захтева 
Наручиоца. 

Гарантни рок за мобилне телефонске апарате је ______________ месеца (минимално 24 
месеца) 

Контакт информације сервисног деска за пријаву проблема: 
_______________________________________________. 

Достава корисничких картица се врши на адресу Наручиоца Булевар краља Александра 90, 
Београд, активација корисничких бројева  као и успостава услуге преноса података.  

 

Напомена: Понуђач дужан да у понуди достави детаљан опис комплетне трасе везе (део 
плана града са јасно уцртаном трасом). 

7.2.5 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Плаћање за предметне услуге вршиће се месечно, на основу испостављеног рачуна у 
текућем месецу, за услуге извршене у претходном месецу. 

Плаћање ће се вршити месечно у року до _________ (не краће од 30) дана, по пријему 
фактуре оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца, на основу закљученог уговора о 
јавној набавци. 

Фактура мора да садржи детаљну спецификацију саобраћаја и услуга за све мобилне 
бројеве појединачно. 

За све остале услуге које нису наведене у спецификацији (цена минута позива ка иностраним 
мрежама, цена SMS порука ка иностраним мрежама, цена MMS порука, цена Blackberry 
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услуга, итд.), у случају коришћења истих од стране Наручиоца у току трајања уговора, 
понуђач је у обавези да исте фактурише према тржишним ценама из важећег ценовника. 
Понуђач је дужан да предметни ценовник учини доступним Наручиоцу, у сваком тренутку. 

Понуђач је у обавези да на захтев наручиоца, у року од 3 дана, достави важећи ценовник за 
услуге чија цена није наведена у спецификацији. Током трајања уговора у случају промене 
цена услуга чија цена није наведена у спецификацији, понуђач је у обавези да достави нови 
ценовник. 

Обавезе Наручиоца  из појединачних уговора које доспевају у наредној буџетској години, 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити 
одобрена за наредну буџетску годину. 

7.2.6 ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана). 

А 

Место и датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
понуђача: 

_________________________  _________________________ 

 

Б 

Место и датум: М.П. Потписи овлашћених лица понуђача 
који су учесници у заједничкој 
понуди: 

_________________________ М.П. 1)_________________________ 

_________________________ М.П. 2)_________________________ 

_________________________ М.П. 3)_________________________ 

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 и то у делу 
Б, док се поље А у том случају може оставити непопуњено или се може прецртати) или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац понудеи то у делу А, док се поље Б у том случају може 
оставити непопуњено или се може прецртати. 
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8 МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

8.1 МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ПАРТИЈУ 1 

 

ИНФОРМАЦИОНО – КОМУНИКАЦИОНA УСТАНОВA ''АКАДЕМСКА МРЕЖА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ – АМРЕС'', са седиштем у Београду, ул. Булевар краља Александра број 90, 
матични број: 17805142, ПИБ: 107138471, број рачуна 840-1044664-12  који се води код 
Управе за трезор, филијала Палилула, број телефона 011/7158-942, коју заступа Бојан 
Јаковљевић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац), 

и 

_________________________________________, __________________, улица 
_____________________________ број___, порески идентификациони 
број____________________, матични број________________, број рачуна______________ 
који се води код ______________ (назив банке), телефон___________ (контакт телефон 
Добављача) кога заступа_______________________________(у даљем тексту: Добављач) 

Основ оквирног споразума: 

ЈНМВ Број:................................................... 

Број и датум одлуке о закључењу оквирног споразума:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

закључили су 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

о пружању услуге фиксне телефоније 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

да су у заједничкој понуди групе понуђача, чланови групе: 

 ______________________________, из ________________, улица ___________________ 
бр. ______, порески идентификациони број _____________, матични број _____________, 
које заступа, директор _____________________ 

______________________________, из ________________, улица ___________________ бр. 
______, порески идентификациони број _____________, матични број _____________, које 
заступа, директор _____________________ 

______________________________, из ________________, улица ___________________ бр. 
______, порески идентификациони број _____________, матични број _____________, које 
заступа, директор _____________________ 

 (Напомена: навести све чланове групе понуђача према наведеном моделу оквирног 
споразума уколико понуду подноси група понуђача). 

- да је група понуђача пре закључења овог оквирног споразума доставила 
споразум број ___ од ___, којим је одређена одговорност понуђача појединачно 
за извршење уговора, као и расподела и начин наплате и која је саставни део овог 
оквирног споразума. 
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- да је Добављач делимично извршење набавке поверио подизвођачем/има: 
______________________________, из ________________, улица 
___________________ бр. ______, порески идентификациони број 
_____________, матични број _____________, кога заступа, директор 
_____________________; 

______________________________, из ________________, улица 
___________________ бр. ______, порески идентификациони број 
_____________, матични број _____________, кога заступа, директор 
_____________________; 

______________________________, из ________________, улица 
___________________ бр. ______, порески идентификациони број 
_____________, матични број _____________, кога заступа, директор 
_____________________. 

Подизвођач ће извршити предметну набаваку у делу: 

-  Услуге ______________________________, што износи _______% вредности 
понуде 

- у пружању услуге (уписати назив и врсту услуге) 
______________________________, што износи _______% вредности понуде. 

Напомена: навести све подизвођаче којима је поверено делимично извршење набавке, као 
и врсту услуге коју ће подизвођач извршити уколико му је поверено извршење уговора у 
делу пружања услуге, уколико понуђач поверава делимично извршење уговора 
подизвођачу. 

Предмет оквирног споразума 

Члан 1. 

Предмет овог оквирног споразума је регулисање међусобних права и обавеза у вези са 
пружањем услуга фиксне телефоније које морају да буду пружене у свему у складу са 
Понудом број _________ и Техничком спецификацијом које су саставни део Оквирног 
споразума.  

  

Овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 
набавци. 

 

Обавеза пружање услуге настаје закључивањем појединачног уговора, на основу овог 
оквирног споразума. 

 

Важење оквирног споразума  

Члан 2. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном 
обостраног потписивања оквирног споразума.  

 

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више 
појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца. 
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Вредност оквирног споразума, цене у оквирном споразуму и начин промене цена  

Члан 3. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи _______ (попуњава Наручилац – 
процењена вредност набавке) динара, без ПДВ-а.  

 

Јединичне цене исказане су у Понуди Добављача без ПДВ-а. 

 

У цену су урачунате све ставке из техничке спецификације и сви остали трошкови које 
Добављач има у реализацији предметне јавне набавке. 

 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума, односно 
појединачно закљученог уговора. 
 

Начин и услови закључивања појединачних уговора  

Члан 4. 

Након закључења оквирног споразума са једним Добављачем, када настане потреба 
Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће упутити Добављачу позив за закључење 
уговора. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из оквирног 
споразума. 

Добављач је дужан да се у року од три дана одазове позиву за закључење појединачног 
уговора. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из оквирног споразума у 
погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, начина и места 
испоруке добара. 

 

ЦЕНА 

Члан 6. 

 

 

 

Назив услуге 

 

Јединица 
мере 

Цена у динарима 

без ПДВ-а 

Цена у динарима са ПДВ-ом 

Цена једног минута разговора у 
месном саобраћају 

 

 

дин/мин 

  

Цена једног минута разговора у 
међумесном саобраћају 

 

дин/мин 

  

Цена једног минута разговора у 
саобраћају са мобилним 
телефонима у националним 
мрежама 

 

дин/мин 

  

Укупно  
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Назив 
услуге 

 

Количина 
Јединична 

цена у 

динарима 

без ПДВ-а 

 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена у 

динарима 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена у 

динарима 

без ПДВ-а 

Укупна цена у 

динарима са 

ПДВ-ом 

Цена месечне 
претплате по 
SIP Trunk 
прикључку 
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Добављач је дужан да Наручиоцу достави спецификацију структуре цене за сваку извршену 
услугу.  
 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 

 
 Плаћање за предметне услуге вршиће се месечно, на основу испостављеног рачуна у 
текућем месецу, за услуге извршене у претходном месецу. 

Плаћање ће се вршити месечно у року до _________ (не краће од 30) дана, по пријему 
фактуре оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца, на основу закљученог уговора о 
јавној набавци. 

 

Члан 8. 
 

Обавезе Наручиоца из појединачних уговора које доспевају у наредној буџетској години биће 
реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну 
буџетску годину. 
 

ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза 
преузетих из овог оквирног споразума, преда једну бланко соло меницу са одговарајућим 
писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца у року од 5 календарских дана од дана 
закључења оквирног споразума, и то: 

1) бланко соло меницу за добро извршење посла само оверену и потписану од стране лица 
овлашћеног за заступање са роком важења који је најмање 10 дана дужи од дана истека 
важења оквирног споразума која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије;  

 2) Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности оквирног споразума без 
ПДВ-а (вредност из члана 3. Оквирног споразума), без сагласности Добављача може 
поднети на наплату у случају неизвршења обавеза по закљученом оквирном споразуму и 
појединачно закљученим уговорима;  

3) Потврду о регистрацији менице,  

 4) копију картона депонованих потписа код банке коју добављач наводи у меничном 
овлашћењу на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом 



Конкурсна документација за јавну набавку услуга 
Јавна набавка мале вредности бр. 02/20 

Страна 58 од укупно 102 
 

банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења оквирног 
споразума). 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

По завршеном послу наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев понуђача. 

Уколико бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које 
предвиђа Закон о меници, Наручилац је овлашћен да попуни елементе који нису назначени 
у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у 
случају када је она накнадно попуњена. 

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.  

Након реализације оквирног споразума, бланко меница се непопуњена на писани захтев 
враћа издаваоцу. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ УГОВОРЕ 

 

Члан 10. 

Понуђач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора, а најкасније у року од 
5 календарских дана од дана закључења појединачног уговора преда наручиоцу:  

1 ) бланко соло меницу за добро извршење посла само оверену и потписану од стране лица 
овлашћеног за заступање са роком важења који је најмање 10 дана дужи од дана истека 
важења оквирног споразума која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије;  

 2) Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности закљученог уговора без 
ПДВ-а, без сагласности Добављача може поднети на наплату у случају неизвршења обавеза 
по закљученом уговору;  

3) Потврду о регистрацији менице,  

 4) копију картона депонованих потписа код банке коју добављач наводи у меничном 
овлашћењу на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом 
банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења оквирног 
споразума). 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

По завршеном послу наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев понуђача. 

Уколико бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које 
предвиђа Закон о меници, Наручилац је овлашћен да попуни елементе који нису назначени 
у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у 
случају када је она накнадно попуњена. 

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.  

Меница за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно закључени уговор.  
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Након истека рока у коме се меница може поднети на наплату наручилац ће предметну 
меницу вратити на писани захтев понуђача. 

 

 

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 11. 

Наручилац може једнострано раскинути оквирни споразум: 

- ако Добављач не достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са Оквирним споразумом, 

- ако Добављач не извршава обавезе из оквирног споразума и појединачно закључених 
уговора, 

- ако добављач одбије да закључи уговор по  осмову оквирног споразума и у складу са 
оквирним спорзаумом, 

- ако Добављач  касни у извршавању услуга,  
- ако Добављач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у 

оквирном споразуму.  

 

Наручилац задржава право да у случају неиспуњења неке од обавеза из оквирног споразума 
и појединачно закљученог уговора реализује достављено средство финансијског 
обезбеђења. 

 

Наручилац задржава право да реализује износ који је мањи од износа из члана 3. овог 
оквирног споразума и није у обавези да оквирни споразум реализује у целокупном износу 
који је наведен у члану 3. овог оквирног споразума, односно да закључи појединачне уговоре 
које ће у укупном збиру за све време трајања оквирног споразума бити једнак износу из 
члана 3. овог оквирног споразума. 

 

Члан 12. 

Наручилац и Добављач могу споразумно раскинути оквирни споразум ако дођу у ситуацију 
да не могу извршавати своје обавезе у случају наступања околности које не зависе од воље 
страна у оквирном споразумуи које отежавају испуњење уговорних обавеза.  

 Оквирни споразум могу раскинути уз претходно писмено обавештење друге стране из 
оквирног споразума  у року од 15 дана од наступања околности.  

Члан 13. 

Стране у оквирном споразуму су се сагласиле да на све што није регулисано овим оквирним 
споразумом, имају се применити одредбе прописа којим су регулисане електронске 
комуникације и облигациони односи.  

У случају да се примена и тумачење одредби овог оквирног споразума не може решити на 
овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

Овај оквирни спорзаум је сачињен у 4 (словима: четири) истоветна примерка од којих по 2 
(словима: два), припадају свакој страни. 
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Стране оквирног споразума сагласно изјављују да су оквирни споразум прочитале, разумеле 
и да одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље, што потврђују својим 
потписом. 

А 

НАРУЧИЛАЦ 

 

 

________________________________ 

Бојан Јаковљевић, в.д. директора 

ДОБАВЉАЧ 

(потпис и печат овлашћеног лица понуђача) 

 

____________________________________ 

 

 

У Београду, дана (попуњава Наручилац) У ______________, дана __________ 

(место и датум Понуђач)  

 

Б 

Место и датум: М.П. Потписи овлашћених лица понуђача 
који су учесници у заједничкој 
понуди: 

_________________________ М.П. 1)_________________________ 

_________________________ М.П. 2)_________________________ 

_________________________ М.П. 3)_________________________ 

Напомена: овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који 
ће бити закључен са изабраним понуђачем. Коначан текст оквирног споразума који ће 
бити потписан након доношења одлуке о закључењу оквирног споразума неће садржати 
одредбе из овог модела које се односе на групу понуђача или подизвођача, у случају да 
понуду не подноси група понуђача или понуђач не поверава делимично извршење набавке 
подизвођачу. 

Модел оквирног споразума понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела оквирног споразума, у супротном ће понуда 
бити одбијена као неприхватљива. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача и то у делу 
Б, док се поље А у том случају може оставити непопуњено или се може прецртати) или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац понуде и то у делу А, док се поље Б у том случају може 
оставити непопуњено или се може прецртати. 
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8.1.1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ПРИЛОГ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА) 

ПАРТИЈА 1 – УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  

Предмет јавне набавке је услуга фиксне телефоније која обухвата јавне говорне услуге, као 
и медијум за пренос података и слике преко фиксне мреже и подразумева пружање услуга 
преко SIP Trunk прикључака. 

Наручилац поседује SIP Trunk прикључак са 10 говорних линија и 24 телефонска локала. Ову 
услугу Наручиоцу тренутно пружа Телеком Србија а.д. на локацији Кумановска 7, Београд. 
Услед потребе за одржавањем постојећих капацитета, неопходно је да Понуђач понуди 
укупно 24 телефонска локала и 10 говорних линија. Услуге морају да се реализују у складу 
са основним захтевима и условима Наручиоца: 

- Максимални износ месечне претплате по SIP Trunk прикључку износи 450,00 динара 
+ ПДВ. 

- Сви разговори тарифирају се у минутама. 

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

- Позиви специјалним службама ( полиција, хитна помоћ, ватрогасци) су бесплатни. 

- Успостава везе, као и позиви сервисних бројева изабраног оператора су бесплатни. 

- Месечни обрачун се врши према јединственим ценама: за разговоре у месном 
саобраћају, за разговоре у међумесном саобраћају и за разговоре ка мобилној 
телефонији. 

- Понуђене цене су фиксне у динарском износу за време трајања оквирног споразума. 

- Услуге у међународном телефонском саобраћају, као и додатне услуге фиксне 
телефоније се обрачунавају према важећим ценовницима оператора. 

- Листинг на захтев и online листинг, за сваки појединачни прикључак, улазе у цену 
претплате односно, не тарифирају се. 

- Понуђена услуга мора да подржава идентификацију позива, блокирање одлазног 
саобраћаја по броју или дестинацији на захтев, прослеђивање позива на захтев. 
Опције морају да буду активиране у року од 2 сата од пријема захтева Наручиоца. 

- Ценом услуга фиксне телефоније мора да буде обухваћено увођење захтеваних 
услуга, т.ј. прикључење на телефонску мрежу Добављача - успостављање 
прикључка, тестирање, као и одржавање телефонске мреже за време трајања 
уговора. 

- У случају промене постојећег оператора чије услуге Наручилац тренутно користи, 
трошкове преноса постојећих корисничких бројева као и трошкове техничке 
реализације прикључака сноси изабрани Понуђач. 

- У случају промене постојећег оператора рок за прелаз у мрежу другог-изабраног 
оператора (период од дана потписивања уговора до дана активирања услуга) не 
може бити дужи од 35 календарских дана од дана закључења уговора. 

- Постојећа нумерација свих прикључака и нумерација пролазног бирања треба да 
буде задржана. 
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- Наручилац задржава право одступања од наведених количина телефонских бројева, 
при чему свака услуга мењања количина се не наплаћује током трајања уговора, док 
је цена услуге за новоукључене бројеве идентична ценама из понуде. 

- Наручилац задржава право да прикључке пресели на другу локацију без додатних 
трошкова техничке реализације у периоду важења уговора. 

- Добављач мора омогућити Наручиоцу пресељење телефонских бројева без промене 
и без додатних трошкова поновног заснивања услуге у случају да дође до 
евентуалног пресељења постојеће локације Наручиоца на нову локацију за све време 
трајања уговора. 

- Понуђена услуга мора подржавати телефонску централу Наручиоца: Астериск 11.3.0 

- Потребно је да се услуга реализује путем веза које су легално изграђене и правно 
регулисане и изграђене подземно целом дужином између локација Добављача и 
Наручиоца. Изградња одговарајућих телекомуникационих привода адекватних и 
неопходних за пружање услуге до локације Наручиоца, као и прибављање свих 
одговарајућих дозвола падају на терет Добављача и треба да буду укључени у цену 
услуге. Добављач је у обавези да обезбеди сагласност власника објеката за 
инсталацију привода за реализацију веза у оквиру ове јавне набавке. 

- Заинтересована лица могу да обиђу локацију на којој ће се реализовати тражена 
услуга. Увид се може  извршити сваког радног дана  у радно време, уз претходну 
најаву минимум 1 радни дан. Пре вршења увида, потребно је да заинтересовано лице 
достави оверено и потписано  овлашћење  за вршење  увида и обилазак  по 
предметној  јавној набавци.  

- Понуђач дужан да у понуди достави детаљан опис комплетне трасе везе (део плана 
града са јасно уцртаном трасом). Добављач је дужан да достави ову трасе наручиоцу 
у kml/kmz формату по потписивању уговора. 

- Добављач ће бити у обавези да након закључења уговора достави Наручиоцу 
податке особе за контакт која ће вршити сталну комуникацију са Наручиоцем током 
периода важења уговора. 

- Услуге морају бити омогућене непрекидно у току 24 сата, 7 дана у недељи. 

- Кориснички сервис оператора мора бити Наручиоцу доступан непрекидно у току 24 
сата, 7 дана у недељи. 

- Провера стања рачуна за претходни месец мора бити могућа најкасније до 5-тог у 
текућем месецу. 

- Време одзива у случају сметњи на систему не сме бити дуже од 30 минута. У случају 
потребе присуствa техничких екипа ради отклањања сметње на локацији где је 
сметња настала, рок одзива не сме бити дужи од 4 сата, а време отклањања квара 
не дуже од 12 сати. 

- Услуге које су предмет јавне набавке морају у свему бити у складу са важећим 
стандардима и захтевима и условима Наручиоца дефинисаним конкурсном 
документацијом. 

- Све остале додатне услуге које нису наведене у овој техничкој спецификацији 
наплаћиваће се по стандардном ценовнику Понуђача. 

- Понуде које не испуњавају најмање горе дефинисане захтеве и услове сматраће се 
неодговарајућим и неће се разматрати. 
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8.1.2 МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Услуга се односи на локацију  наведену у конкурсној документацији, Рачунски центар 
Универзитета у Београду, Кумановска 7, Београд. 

Понуђач је у обавези да изврши техничку припрему, обезбеди услове за прикључење опреме 
неопходне за коришћење услуге, да оспособи систем за рад и почне са пружањем услуге, у 
року од 35 дана од дана закључења уговора, као и да гарантује за функционисање опреме. 

Реализација се констатује потписаним записником од стране овлашћених представника 
уговорних страна. 

8.1.3 ГАРАНТНИ РОК 

Понуђени гарантни рок за извршене услуге траје до истека рока важности уговора. 

8.1.4 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА 

Понуђач је дужан да услугу која је предмет набавке пружа у складу са Правилником о 
параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу 
контроле обављања делатности електронских комуникација („Сл. гласник РС“, бр. 73/2011 и 
3/2014) 

Контрола извршења услуга се врши од стране овлашћених лица  наручиоца током трајања 
сваког појединачно закљученог уговора и решаваће се путем рекламација. 

Уколико се услуга реализује изградњом оптичке везе, Добављач ће након потпуне 
реализације оптичких везе за АМРЕС локацију, припремити „Извештај о реализацији оптичке 
везе“ који садржи најмање следеће: назив трасе, информације о позицијама влакана на 
тачкама терминације (број влакана у patch panel-у) и резултате мерења оптичког влакна с 
краја на крај. Мерења морају да садрже обавезно тип влакна, дужину трасе, слабљење 
оптичког сигнала на 1550nm и 1310nm. По реализацији свих захтеваних веза Добављач и 
Наручилац ће потписати „Записник о реализацији оптичке везе“ чиме се потврђује да је 
Добављач сходно уговору, да је све захтеване оптичке везе успоставио и у року реализовао. 

Уколико се услуга не реализује изградњом оптичке везе, већ другим типом везе, Добављач 
и Наручилац ће потписати „Записник о реализацији везе“ чиме се потврђује да је Добављач 
сходно уговору, поступио у складу са захтевом Наручиоца за реализацију везе, и да је везе 
успоставио и у року реализовао. 

 

ДОБАВЉАЧ 
(потпис и печат овлашћеног лица понуђача) 

 

____________________________________ 
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8.2 МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ПАРТИЈУ 2 

 

ИНФОРМАЦИОНО – КОМУНИКАЦИОНA УСТАНОВA ''АКАДЕМСКА МРЕЖА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ – АМРЕС'', са седиштем у Београду, ул. Булевар краља Александра број 90, 
матични број: 17805142, ПИБ: 107138471, број рачуна 840-1044664-12  који се води код 
Управе за трезор, филијала Палилула, број телефона 011/7158-942, коју заступаБојан 
Јаковљевић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац), 

и 

_________________________________________, __________________, улица 
_____________________________ број___, порески идентификациони 
број____________________, матични број________________, број рачуна______________ 
који се води код ______________ (назив банке), телефон___________ (контакт телефон 
Добављача) кога заступа_________________________________(у даљем тексту: Добављач 
) 

Основ оквирног споразума: 

ЈНМВ Број:................................................... 

Број и датум одлуке о закључењу оквирног споразума:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

закључили су 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

о пружању услуге мобилне телефоније 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

да су у заједничкој понуди групе понуђача, чланови групе: 

 ______________________________, из ________________, улица ___________________ 
бр. ______, порески идентификациони број _____________, матични број _____________, 
које заступа, директор _____________________ 

______________________________, из ________________, улица ___________________ бр. 
______, порески идентификациони број _____________, матични број _____________, које 
заступа, директор _____________________ 

______________________________, из ________________, улица ___________________ бр. 
______, порески идентификациони број _____________, матични број _____________, које 
заступа, директор _____________________ 

 (Напомена: навести све чланове групе понуђача према наведеном моделу оквирног 
споразума уколико понуду подноси група понуђача). 

- да је група понуђача пре закључења овог оквирног споразума доставила 
споразум број ___ од ___, којим је одређена одговорност понуђача појединачно 
за извршење уговора, као и расподела и начин наплате и која је саставни део овог 
оквирног споразума. 

- да је Добављач делимично извршење набавке поверио подизвођачем/има: 
______________________________, из ________________, улица 
___________________ бр. ______, порески идентификациони број 
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_____________, матични број _____________, кога заступа, директор 
_____________________; 

______________________________, из ________________, улица 
___________________ бр. ______, порески идентификациони број 
_____________, матични број _____________, кога заступа, директор 
_____________________; 

______________________________, из ________________, улица 
___________________ бр. ______, порески идентификациони број 
_____________, матични број _____________, кога заступа, директор 
_____________________. 

Подизвођач ће извршити предметну набаваку у делу: 

-  Услуге ______________________________, што износи _______% вредности 
понуде 

- у пружању услуге (уписати назив и врсту услуге) 
______________________________, што износи _______% вредности понуде. 

Напомена: навести све подизвођаче којима је поверено делимично извршење набавке, као 
и врсту услуге коју ће подизвођач извршити уколико му је поверено извршење уговора у 
делу пружања услуге, уколико понуђач поверава делимично извршење уговора 
подизвођачу. 

Предмет оквирног споразума 

Члан 1. 

Предмет овог оквирног споразума је регулисање међусобних права и обавеза у вези са 
пружањем услуга мобилне телефоније које морају да буду пружене у свему у складу са 
Понудом број _________ и Техничком спецификацијом које су саставни део Оквирног 
споразума.  

  

Овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 
набавци. 

 

Обавеза пружање услуге настаје закључивањем појединачног уговора, на основу овог 
оквирног споразума. 

 

Важење оквирног споразума  

Члан 2. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном 
обостраног потписивања оквирног споразума.  

 

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више 
појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца. 
 

Вредност оквирног споразума, цене у оквирном споразуму и начин промене цена  

Члан 3. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи _______ (попуњава Наручилац – 
процењена вредност набавке) динара, без ПДВ-а.  
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Јединичне цене исказане су у Понуди Добављача без ПДВ-а. 

 

У цену су урачунате све ставке из техничке спецификације и сви остали трошкови које 
Добављач има у реализацији предметне јавне набавке. 

 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума, односно 
појединачно закљученог уговора. 
 

Начин и услови закључивања појединачних уговора  

Члан 4. 

Након закључења оквирног споразума са једним Добављачем, када настане потреба 
Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће упутити Добављачу позив за закључење 
уговора. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из оквирног 
споразума. 

Добављач је дужан да се у року од три дана одазове позиву за закључење појединачног 
уговора. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из оквирног споразума у 
погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, начина и места 
испоруке добара. 

 

ЦЕНА И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА 

Члан 6. 

 

Ред. 
Бр. 

Назив зоне ЕУ      

Назив услуге 

 

Цена у 
динарима 
без ПДВ 

Цена у 
динарима 

са ПДВ 

Цена у 
динарима 
без ПДВ 

Цена у 
динарима 

са ПДВ 

Цена у 
динарима 
без ПДВ 

Цена у 
динарима 

са ПДВ 

Цена у 
динарима 
без ПДВ 

Цена у 
динарима 

са ПДВ 

Цена у 
динарима 
без ПДВ 

Цена у 
динарима 

са ПДВ 

Цена у 
динарима 
без ПДВ 

Цена у 
динарима 

са ПДВ 

1. Цена 
преноса 
1МB 
података у 
ромингу 

                 

      

           

2. Цена 1 
минута 
разговора у 
ромингу за 
одлазне 
позиве  

 

            

3. Цена 1 
минута 
разговора у 
ромингу за 
долазне 
позиве 

            

4. Цена SMS 
поруке у 
ромингу 

            

 

 

УКУПНО 
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Ред. 
Број 

Назив услуге 

 

Количина 
(оквиран број 

претплатнички
х бројева) 

Цена по 
јединици 

мере  

у динарима 
без ПДВ 

Цена по 
јединици 
мере у 

динарима са 
ПДВ 

Укуна цена у 
динарима без 

ПДВ-а 

Укупна цена 
у динарима 

са ПДВ 

 

1. 

Цена месечне 
претплате пакета за 
услугу мобилне 
телефоније у складу 
са техничком 
спецификацијом 

 

20 

    

 

Буџет за добијање мобилних телефона је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а . 

Рок успоставе услуге је ____ (максимално 35 календарских дана) дана од дана закључења 
уговора.  

Рок за доставу списка расположивих модела апарата је  ____  дана (максимално 3 дана ) од 
дана слања захтева Наручиоца. 

Рок за испоруку апарата је  ____ дана (максимално 15 дана ) од дана слања захтева 
Наручиоца. 

Гарантни рок за мобилне телефонске апарате је ______________ месеца (минимално 24 
месеца) 

Контакт информације сервисног деска за пријаву проблема: 
_______________________________________________ 

Достава корисничких картица се врши на адресу Наручиоца Булевар краља Александра 90, 
Београд, активација корисничких бројева  као и успостава услуге преноса података.  

 
Наручилац ће користити износ буџета за добијање телефона тако што се износ буџета за 
добијање телефона умањује за износ цене испорученог телефона по ценовнику који је 
достављен наручиоцу, а обрачунава се и фактурише по цени од 1,00 динар са ПДВ-ом по 
телефону. 
 
Добављач је дужан да уз сваку месечну фактуру достави и извештај о стању буџета за 
добијање телефона. 
 
Добављач је дужан да Наручиоцу достави спецификацију структуре цене за сваку извршену 
услугу.  
 

Понуђач ће извршити техничку припрему, обезбедити услове за прикључење опреме 
неопходне за коришћење услуге и оспособити систем за рад, у року од 
_____________________ (уписати број дана, максимално је 35 дана) дана од дана 
закључења уговора  

Тип медијума којим је остварена веза је _____________________________ (уписати тип 
медијума). 



Конкурсна документација за јавну набавку услуга 
Јавна набавка мале вредности бр. 02/20 

Страна 68 од укупно 102 
 

Редунданса медијума којим је остварена веза 
_____________________________________________________________(уписати 
редундансу медијума). 

Гарантни рок за извршене услуге траје до истека рока важности појединачно закљученог 
уговора. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 

 
 Плаћање за предметне услуге вршиће се месечно, на основу испостављеног рачуна у 
текућем месецу, за услуге извршене у претходном месецу. 

Плаћање ће се вршити месечно у року до _________ (не краће од 30) дана, по пријему 
фактуре оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца, на основу закљученог уговора о 
јавној набавци. 

Фактура мора да садржи детаљну спецификацију саобраћаја и услуга за све мобилне 
бројеве појединачно. 

За све остале услуге које нису наведене у спецификацији (цена минута позива ка иностраним 
мрежама, цена SMS порука ка иностраним мрежама, цена MMS порука, цена Blackberry 
услуга, итд.) у случају коришћења истих од стране Наручиоца у току трајања уговора, 
понуђач је у обавези да исте фактурише према тржишним ценама из важећег ценовника. 
Понуђач је дужан да предметни ценовник учини доступним Наручиоцу, у сваком тренутку. 

Добављач је у обавези да на захтев наручиоца, у року од 3 дана, достави важећи ценовник 
за услуге чија цена није наведена у спецификацији. Током трајања уговора у случају промене 
цена услуга чија цена није наведена у спецификацији, понуђач је у обавези да достави нови 
ценовник. 

Добављач је дужан да предметни ценовник учини доступним наручиоцу, у сваком тренутку.  

Током трајања уговора у случају промене цена услуга чија цена није наведена у 
спецификацији, понуђач је у обавези да достави нови ценовник. 

 

Члан 8. 
 

Обавезе Наручиоца из појединачних уговора које доспевају у наредној буџетској години биће 
реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну 
буџетску годину. 
 
 

ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза 
преузетих из овог оквирног споразума, преда једну бланко соло меницу са одговарајућим 
писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца у року од 5 календарских дана од дана 
закључења оквирног споразума, и то: 

1) бланко соло меницу за добро извршење посла само оверену и потписану од стране лица 
овлашћеног за заступање са роком важења који је најмање 10 дана дужи од дана истека 
важења оквирног споразума која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије;  
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 2) Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности оквирног споразума без 
ПДВ-а (вредност из члана 3. Оквирног споразума), без сагласности Добављача може 
поднети на наплату у случају неизвршења обавеза по закљученом оквирном споразуму и 
појединачно закљученим уговорима;  

3) Потврду о регистрацији менице,  

 4) копију картона депонованих потписа код банке коју добављач наводи у меничном 
овлашћењу на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом 
банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења оквирног 
споразума). 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

По завршеном послу наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев понуђача. 

Уколико бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које 
предвиђа Закон о меници, Наручилац је овлашћен да попуни елементе који нису назначени 
у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у 
случају када је она накнадно попуњена. 

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.  

Након реализације оквирног споразума, бланко меница се непопуњена на писани захтев 
враћа издаваоцу. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ УГОВОРЕ 

 

Члан 10. 

Понуђач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора, а најкасније у року од 
5 календарских дана од дана закључења појединачног уговора преда наручиоцу:  

1 ) бланко соло меницу за добро извршење посла само оверену и потписану од стране лица 
овлашћеног за заступање са роком важења који је најмање 10 дана дужи од дана истека 
важења оквирног споразума која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије;  

 2) Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности закљученог уговора без 
ПДВ-а, без сагласности Добављача може поднети на наплату у случају неизвршења обавеза 
по закљученом уговору;  

3) Потврду о регистрацији менице,  

 4) копију картона депонованих потписа код банке коју добављач наводи у меничном 
овлашћењу на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом 
банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења оквирног 
споразума). 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

По завршеном послу наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев понуђача. 
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Уколико бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које 
предвиђа Закон о меници, Наручилац је овлашћен да попуни елементе који нису назначени 
у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у 
случају када је она накнадно попуњена. 

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.  

Меница за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно закључени уговор.  

Након истека рока у коме се меница може поднети на наплату наручилац ће предметну 
меницу вратити на писани захтев понуђача. 

 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА  

Члан 11. 

Добављач је дужан да пружа услугу мобилне телефоније на територији Републике Србије у 
складу са условима који произилазе из важеће дозволе издате од стране РАТЕЛ-а 
(Републичка агенција за електронске комуникације). 

 

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 12. 

Наручилац може једнострано раскинути оквирни споразум: 

- ако Добављач не достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са Оквирним споразумом, 

- ако Добављач не извршава обавезе из оквирног споразума и појединачно закључених 
уговора, 

- ако добављач одбије да закључи уговор по  осмову оквирног споразума и у складу са 
оквирним спорзаумом, 

- ако Добављач  касни у извршавању услуга,  
- ако Добављач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у 

оквирном споразуму.  

 

Наручилац задржава право да у случају неиспуњења неке од обавеза из оквирног споразума 
и појединачно закљученог уговора реализује достављено средство финансијског 
обезбеђења. 

 

Наручилац задржава право да реализује износ који је мањи од износа из члана 3. овог 
оквирног споразума и није у обавези да оквирни споразум реализује у целокупном износу 
који је наведен у члану 3. овог оквирног споразума, односно да закључи појединачне уговоре 
које ће у укупном збиру за све време трајања оквирног споразума бити једнак износу из 
члана 3. овог оквирног споразума. 

 

Члан 13. 

Наручилац и Добављач могу споразумно раскинути оквирни споразум ако дођу у ситуацију 
да не могу извршавати своје обавезе у случају наступања околности које не зависе од воље 
страна у оквирном споразумуи које отежавају испуњење уговорних обавеза.  

 Оквирни споразум могу раскинути уз претходно писмено обавештење друге стране из 
оквирног споразума  у року од 15 дана од наступања околности.  

Члан 14. 

Стране у оквирном споразуму су се сагласиле да на све што није регулисано овим оквирним 
споразумом, имају се применити одредбе прописа којим су регулисане електронске 
комуникације и облигациони односи.  
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У случају да се примена и тумачење одредби овог оквирног споразума не може решити на 
овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

Овај оквирни спорзаум је сачињен у 4 (словима: четири) истоветна примерка од којих по 2 
(словима: два), припадају свакој страни. 

Стране оквирног споразума сагласно изјављују да су оквирни споразум прочитале, разумеле 
и да одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље, што потврђују својим 
потписом. 

А 

НАРУЧИЛАЦ 

 

 

________________________________ 

Бојан Јаковљевић, в.д. директора 

ДОБАВЉАЧ 

(потпис и печат овлашћеног лица понуђача) 

 

____________________________________ 

 

 

У Београду, дана (попуњава Наручилац) У ______________, дана __________ 

(место и датум Понуђач)  

 

Б 

Место и датум: М.П. Потписи овлашћених лица понуђача 
који су учесници у заједничкој 
понуди: 

_________________________ М.П. 1)_________________________ 

_________________________ М.П. 2)_________________________ 

_________________________ М.П. 3)_________________________ 

Напомена: овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који 
ће бити закључен са изабраним понуђачем. Коначан текст оквирног споразума који ће 
бити потписан након доношења одлуке о закључењу оквирног споразума неће садржати 
одредбе из овог модела које се односе на групу понуђача или подизвођача, у случају да 
понуду не подноси група понуђача или понуђач не поверава делимично извршење набавке 
подизвођачу. 
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Модел оквирног споразума понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела оквирног споразума, у супротном ће понуда 
бити одбијена као неприхватљива. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача и то у делу 
Б, док се поље А у том случају може оставити непопуњено или се може прецртати) или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац понуде и то у делу А, док се поље Б у том случају може 
оставити непопуњено или се може прецртати. 
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8.2.1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ПРИЛОГ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА) 

ПАРТИЈА 2- УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

Предмет јавне набавке је услуга мобилне телефоније за потребе Информационо-
комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС“ за оквирно 20 
картица, уз могућност накнадног повећања или смањења. Понуђач је у обавези да понуди 
пакет за услугу мобилне телефоније који минимално садржи следеће: 

- Формирање затворене корисничке групе корисника Информационо-комуникационе 
установе „Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС“ за оквирну количину – око 
20 картица уз могућност накнадног повећања или смањења.  

- У случају промене постојећег мобилног оператора којег тренутно користи Наручилац, 
трошкове преноса постојећих корисничких бројева сноси изабрани понуђач (мобилни 
оператор).  

- Задржавање телефонских бројева чланова групе Наручиоца укључујући и префикс, 
са опцијом скраћеног бирања бројева са 4 последње цифре, у пословној групи 
Наручиоца. 

- Разговори у оквиру групе Наручиоца су бесплатни. 

- Активирање роминга на захтев Наручиоца без уплате аванса. 

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

- Бесплатни позиви и бесплатна успостава везе према корисничком сервису изабраног 
понуђача (мобилног оператора). Под бесплатном услугом се подразумева и разговор 
са дежурним оператором у call centru, не само преслушавање говорног аутомата. 

- Цена успоставе везе према свим националним фиксним и мобилним мрежама треба 
да буде урачуната у понуђену цену. Неограничени минути ка свим националним 
фиксним и мобилним мрежама за све  претплатнике (картице). 

- Неограничени број SMS порука за све претплатнике (картице). 

- Бесплатан неограничен пренос података при чему је потребно омогућити пуну брзину 
преноса 3G/4G технологије по броју претплатника (картици) у количини од 10GB на 
месечном нивоу, док се након потрошених 10GB података по броју претплатника на 
месечном нивоу пренос података не тарифира и обезбеђује по смањеној брзини.  

- За све остале услуге које нису наведене (цена минута позива ка иностраним 
мрежама, цена SMS порука ка иностраним мрежама, цена MMS порука, цена 
Blackberry услуга, итд.), у случају коришћења истих од стране Наручиоца у току 
трајања уговора, понуђач је у обавези да исте фактурише према важећем ценовнику 
оператора за пословне кориснике. Понуђач је дужан да предметни ценовник учини 
доступним Наручиоцу.  

- Понуђене цене су фиксне за време трајања уговорног периода. 

- Наручилац задржава право да повећа број претплатничких бројева. Цене услуга за 
новоукључене бројеве су идентичне ценама из понуде. 

- Провера стања рачуна за претходни месец мора бити могућа најкасније до 5-тог у 
текућем месецу. 

- Бесплатан детаљни корпоративни листинг свих позива за сваку линију (у 
електронској форми, преко софтвера понуђача или путем одговарајућег извештаја), 
за све време важења уговора, на месечном нивоу. 

- Кориснички сервис понуђача мора бити доступан Наручиоцу 24 сата, 365(6) дана у 
години. 

- Могућност ограничавања услуга одређеним корисницима (SIM картицама) и 
дефинисање профила за одређене категорије корисника, према захтеву Наручиоца 
за забрану и/или ограничавање услуге: преноса података у ромингу, услуге роминга, 
новчано лимитирање по корисничком броју (могућност аутоматског блокирања 
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услуга, одлазних позива и одлазних порука, у случају достизања додељеног новчаног 
лимита, од стране Наручиоца). 

- Услуге VAS (Value Added Service) SMS-а. Наручилац ће накнадно доставити 
изабраном Понуђачу захтеве за забрану и/или ограничавање услуга за одређене SIM 
картице. 

- Могућност замене корисничке картице (у случају губитка, оштећења или неких других 
разлога)  у року не дужем од 24 сата. 

- Изабрани понуђач је у обавези да за све време трајања уговорне обавезе понуди 
могућност набавке телефонских апарата по цени не већој од 1,00 (један) динар без 
ПДВ-а за све моделе расположиве у актуелној месечној понуди изабраног мобилног 
оператора, а чија укупна, основна вредност износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

- Понуђач је у обавези да на писмени захтев Наручиоца у року од 3 дана достави 
списак расположивих модела, на основу кога ће Наручилац захтевати испоруку 
мобилних телефонских апарата. Цена мобилних телефонских апарата не сме бити 
већа од цене из важећег ценовника и цене која је објављена на званичном сајту 
Добављача.  

- Испорука апарата се врши на захтев, на адресу Наручиоца (Булевар краља 
Александра 90, Београд) у року од 15 календарских дана од дана када је захтев 
упућен. 

- Гарантни рок за мобилне телефонске апарате је минимално 24 месеца и Понуђач је 
обавезан да достави списак овлашћених сервисера испоручених апарата. 

- Понуђач је дужан да у случају сервиса апарата, достави заменски апарат за све 
време трајања сервисирања. 

- По истеку уговора, уређаји остају у власништву Наручиоца. 

- Изабрани Понуђач ће одредити најмање једну контакт особу која ће бити задужена 
за сву комуникацију са Наручиоцем у току трајања уговора. 

- Услуга преноса података, која је предмет јавне набавке подразумева  формирање  
приватне мреже за пренос података унутар инфраструктуре Понуђача за све картице 
Наручиоца. Услуга преноса података мора да обезбеди агрегацију и прослеђивање 
целокупног data саобраћаја до локације АМРЕС, путем 2 независне dark-fiber везе 
које обезбеђује Добављач. Dark fibrе веза подразумева инсталирање једног пара 
оптичких влакана између две локације (локација Добављача - локација А и локације 
на мрежи АМРЕС – локација Б) за потребе преноса података. Под dark fibrе 
технологијом се подразумева чист оптички пут на оба влакна између два краја, без 
активних мрежних уређаја (на пример: рутер, свич, медија конвертор, итд.) или 
оптичких уређаја (на пример: WDM транспондери, WDM мултиплексери, пасивни 
оптички филтери, оптички каплери/сплитери, оптички појачавачи или влакна за 
компензацију дисперзије итд) између крајева и без ограничења у погледу пропусног 
опсега и коришћења таласне дужине oсим oних нaмeтнутих кaрaктeристикaмa 
влaкaнa. Dark fibrе веза подразумева повезивање локација Добављача и Наручиоца 
мономодним оптичким влакнима која морају да подржавају стандарде ITU-T G.694.1 
или ITU-T G.694.2. Потребно је да се услуга преноса података, реализује путем 
оптичких влакана која су легално изграђена и правно регулисана и изграђена 
подземно целом дужином између локација. Изградња одговарајућих 
телекомуникационих привода адекватних и неопходних за пружање услуге до 
локације АМРЕС, као и прибављање свих одговарајућих дозвола падају на терет 
Добављача и треба да буду укључени у цену услуге. Добављач је у обавези да 
обезбеди сагласност власника објеката за инсталацију оптичких привода за 
реализацију оптичких веза у оквиру ове јавне набавке. Оптички приводи морају бити 
завршени SC-APC конектором на оптичком patch панелу (висина 1U, ширина 19"). У 
АМРЕС  локацији привод треба терминирати у просторији где је тренутно смештена 
АМРЕС-ова опрема, у постојећем рек орману.  

Након потпуне реализације оптичких везе за АМРЕС локацију, Добављач ће 
припремити „Извештај о реализацији оптичке везе“ који садржи најмање следеће: 
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назив трасе, информације о позицијама влакана на тачкама терминације (број 
влакана на patch панелу) и резултате мерења оптичког влакна с краја на крај. Мерења 
морају да садрже обавезно тип влакна, дужину трасе и слабљење оптичког сигнала 
на 1550nm и 1310nm.  

По реализацији свих захтеваних веза Добављач предаје Наручиоцу све „Записнике о 
реализацији оптичких привода“ са свим „Извештајима о реализацији оптичких веза“, 
о чему ће се сачинити „Записник о реализацији оптичких веза“ чиме се потврђује да 
је Добављач сходно уговору, поступио у складу са захтевом Наручиоца за 
реализацију оптичке везе, и да је све захтеване оптичке везе успоставио и у року 
реализовао. 

Добављач је у обавези да услуга преноса података по свакој реализованој вези 
задовољи минимални капацитет  од 1Gb/s према локацији АМРЕС, дуж читавог 
периода трајања уговора. Саобраћај се од мреже Добављача према АМРЕС рутира 
по правилу кроз примарну везу, а у случају отказа примарне везе, рутираће се кроз 
секундарну везу. Адреса локације АМРЕС је:  

Рачунарски центар Универзитета у Београду, Кумановска 7, 11000 Београд.  

Примарна и секундарна агрегациона веза од мреже Понуђача до АМРЕС мреже 
морају да се воде различитим физичким трасама и различитим оптичким кабловима 
целом дужином од објекта Добављача до уласка у просторије АМРЕС. Понуђач је 
дужан да у понуди достави детаљан опис комплетних траса за примарну и 
секундарну агрегациону везу (део плана града са јасно уцртаним трасама). 
Добављач је дужан да достави ове трасе наручиоцу у kml/kmz формату по 
потписивању уговора.  

Активну мрежну опрему, неопходну за успостављање  веза са Добављачем на 
локацији АМРЕС агрегационог чворишта обезбеђује АМРЕС и она није предмет ове 
јавне набавке. Добављач је у обавези да техничко решење повезивања (IP адресни 
план, рутирање саобраћаја и сл.) усклади са Наручиоцем услуге. 

- Заинтересована лица могу да обиђу локацију на којој ће се реализовати тражена 
услуга. Увид се може  извршити сваког радног дана  у радно време, уз претходну 
најаву минимум 1 радни дан. Пре вршења увида, потребно је да заинтересовано лице 
достави оверено и потписано  овлашћење  за вршење  увида и обилазак  по 
предметној  јавној набавци. 

- За услугу која је предмет ове јавне набавке Добављач мора да обезбеди услугу 
подршке Наручиоцу са следећим карактеристикама:  

o Да постоји служба за пријем проблема Наручиоца која је на располагању 24 х 
7 х 365(6). Преко службе за пријем проблема Добављача, Наручилац врши 
пријављивање кварова, сметњи и проблема у раду услуге.  

o Пријављивање се врши путем телефона, електронске поште и/или 
корисничког Wеb интерфејса.  

o Добављач је дужан да обавести Наручиоца о узроку проблема и да дȃ 
процену времена поправке, као и о свим релевантним информацијама у вези 
са поправком услуге. Након што је поправка потврђена од стране Наручиоца,  

o Добављач затвара тикет и ту информацију прослеђује Наручиоцу 
електронском поштом, чиме се сматра да је проблем уклоњен.  

o Понуђач мора да у својој понуди наведе контакт информације свог сервисног 
деска за пријаву проблема на услузи.  
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o Добављач је дужан да обaвeштeњa o нajaвљeним рaдoвимa дoстaвљa 
Нaручиoцу на адресу електронске поште: helpdesk@amres.ac.rs.  

o Прeкиди у рaду услугa кojи су нaстaли услeд рaдoвa нa oдржaвaњу мрeжe 
Добављача нajaвљуjу сe нajмaњe 7 (сeдaм) кaлeндaрских дaнa а најкасније 3 
(три) календарска дана унaпрeд oд стрaнe сервисне службе Добављача.  

o Ови радови се морају обављати у времену од 00:00 до 06:00 (од поноћи до 
шест часова ујутру). 

8.2.2 КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Контрола квалитета ће се вршити континуирано током трајања појединачно закљученог 
уговора и решаваће се путем рекламација. 

 

8.2.3 РОК ИЗВРШЕЊА, НАЧИН ИЗВРШЕЊА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

Понуђач ће услугу успоставити без одлагања по закључењу уговора а чим се за то стекну 
услови прописани Правилником о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних 
мобилних комуникционих мрежа („Службени гласник РС“, број 101/14) а не дуже од 35 
календарских дана. Под успоставом услуге се подразумева пренос постојећих корисничких 
бројева (уколико је неопходно), достава корисничких картица на адресу Наручиоца Булевар 
краља Александра 90, Београд, активација корисничких бројева  као и успостава услуге 
преноса података.  

Понуђач је у обавези да на писмени захтев Наручиоца у року од 3 дана достави списак 
расположивих модела, на основу кога ће Наручилац захтевати испоруку мобилних 
телефонских апарата.  

 

Испорука апарата се врши на захтев, на адресу Наручиоца (Булевар краља Александра 90, 
Београд) у периоду од 15 календарских дана од дана када је захтев упућен. 

 

Кориснички сервис понуђача мора бити доступан Наручиоцу 24 сата, 365(6) дана у години. 

 

Подршка за рад оптичких веза према АМРЕС треба да буде на располагању 24 х 7 х 365(6). 

8.2.4 ГАРАНТНИ РОК 

Гарантни рок за мобилне телефонске апарате је минимално 24 месеца и Понуђач је 
обавезан да достави списак овлашћених сервисера испоручених апарата. 

Могућност замене корисничке картице (у случају губитка, оштећења или неких других 
разлога)  у року не дужем од 24 сата. 

Понуђач је дужан да у случају сервиса апарата, достави заменски апарат за све време 
трајања сервисирања. 

ДОБАВЉАЧ 
(потпис и печат овлашћеног лица понуђача) 

 

____________________________________ 

mailto:helpdesk@amres.ac.rs
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9 МОДЕЛ УГОВОРА 

9.1 МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 

 

ИНФОРМАЦИОНО – КОМУНИКАЦИОНA УСТАНОВA ''АКАДЕМСКА МРЕЖА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ – АМРЕС'', са седиштем у Београду, ул. Булевар краља Александра број 90, 
матични број: 17805142, ПИБ: 107138471, број рачуна 840-1044664-12  који се води код 
Управе за трезор, филијала Палилула, број телефона 011/7158-942, коју заступа Бојан 
Јаковљевић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац), 

и 

_________________________________________, __________________, улица 
_____________________________ број___, порески идентификациони 
број____________________, матични број________________, број рачуна______________ 
који се води код ______________ (назив банке), телефон___________ (контакт телефон 
Добављача) кога заступа_________________________________(у даљем тексту: Добављач 
) 

Основ уговора: Оквирни споразум број____________________: 

 

закључили су 

УГОВОР 

о пружању услуге фиксне телефоније 

Стране у уговору сагласно констатују: 

да су у заједничкој понуди групе понуђача, чланови групе: 

 ______________________________, из ________________, улица ___________________ 
бр. ______, порески идентификациони број _____________, матични број _____________, 
које заступа, директор _____________________ 

______________________________, из ________________, улица ___________________ бр. 
______, порески идентификациони број _____________, матични број _____________, које 
заступа, директор _____________________ 

______________________________, из ________________, улица ___________________ бр. 
______, порески идентификациони број _____________, матични број _____________, које 
заступа, директор _____________________ 

 (Напомена: навести све чланове групе понуђача према наведеном моделу оквирног 
споразума уколико понуду подноси група понуђача). 

- да је група понуђача пре закључења оквирног споразума доставила споразум 
број ___ од ___, којим је одређена одговорност понуђача појединачно за 
извршење уговора, као и расподела и начин наплате и која је саставни део овог 
оквирног споразума. 

- да је Добављач делимично извршење набавке поверио подизвођачем/има: 
______________________________, из ________________, улица 
___________________ бр. ______, порески идентификациони број 
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_____________, матични број _____________, кога заступа, директор 
_____________________; 

______________________________, из ________________, улица 
___________________ бр. ______, порески идентификациони број 
_____________, матични број _____________, кога заступа, директор 
_____________________; 

______________________________, из ________________, улица 
___________________ бр. ______, порески идентификациони број 
_____________, матични број _____________, кога заступа, директор 
_____________________. 

Подизвођач ће извршити предметну набаваку у делу: 

-  Услуге ______________________________, што износи _______% вредности 
понуде 

- у пружању услуге (уписати назив и врсту услуге) 
______________________________, што износи _______% вредности понуде. 

Напомена: навести све подизвођаче којима је поверено делимично извршење набавке, као 
и врсту услуге коју ће подизвођач извршити уколико му је поверено извршење уговора у 
делу пружања услуге, уколико понуђач поверава делимично извршење уговора 
подизвођачу. 

Предмет уговора 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је пружање услуга фиксне телефоније за потребе Наручиоца, према 
динамици и потребама Наручиоца, у свему према усвојеној Понуди Пружаоца услуге 
број___________, од___________, заведеној код Наручиоца под бројем ________од _______ 
и Техничкој спецификацији из конкурсне документације (у даљем тексту уговора: Техничка 
документација), које чине саставни део овог уговора. 
 
Услуга фиксне телефоније која је предмет овог уговора обухвата јавне говорне услуге, као и 
медијум за пренос података и слике преко фиксне мреже и подразумева пружање услуга 
преко SIP Trunk прикључака. 

 
 

Члан 2. 
 

Добављач се обавезује да ће за потребе корисника извршавати услуге из чл. 1. овог уговора, 
у складу са одредбама овог уговора, као и да ће предметне услуге обављати стручно и 
квалитетно, придржавајући се стандарда, прописа и правила струке који важе за ту врсту 
услуге као и добрих пословних обичаја, у складу са Правилником о параметрима квалитета 
јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања 
делатности електронских комуникација („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 3/2014). 

Члан 3. 
Укупна вредност уговора износи _____________ динара без ПДВ-а, односно 
_____________________ динара са ПДВ-ом. (уписује се уговорена вредност). 
 
Вредност из става 1. овог члана је фиксна за све време трајања овог уговора. 
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Добављач ће предметне услуге вршити до укупно уговорене вредности уговора, а према 
ценама датим у Понуди. 
 
Наручилац се обавезује да Добављачу  плаћа месечну претплату по SIP Trunk прикључку 
у износу од _________ динара без ПДВ-а (уписује се износ месечне претплате из обрасца 
понуде). 
 
За остале услуге, примењиваће се цене из Понуде и важећег ценовника Добављача за 
услиге које нису наведене у Понуди. Ценовник је у прилогу уговора 
 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години,  биће реализоване највише до износа 
финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. 
 

Члан 4. 
Добављач  доставља Наручиоцу  рачун за извршене услуге према ценама које су фиксне, 
непроменљиве и коначне за време трајања Уговора, са свим урачунатим зависним 
трошковима и евентуалним попустима. 
 

Плаћање за предметне услуге вршиће се месечно, на основу испостављеног рачуна у 
текућем месецу, за услуге извршене у претходном месецу. 

Плаћање ће се вршити месечно у року до _________ (не краће од 30) дана, по пријему 
исправне фактуре оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца, на основу закљученог 
уговора о јавној набавци и то преносом средстава на рачун Добављача  
_____________________ који се води код банке ____________________. 

Пружалац услуге ће рачун за услуге које је извршио у претходном месецу доставити 
Наручиоцу, најкасније до ____________ (уписати датум у месецу до ког се достављају 
рачуни) у текућем месецу. 
 

Члан 5. 
 
Пружалац услуге се обавезује да пружа предметне услуге у свему према условима из 
конкурсне документације и прихваћене понуде. 

Место извршења услуге је Рачунски центар Универзитета у Београду, Кумановска 7, 
Београд. 

 
Члан 6. 

 

Наручилац задржава право одступања од уговорених количина телефонских бројева, при 
чему свака услуга мењања количина се не наплаћује током трајања уговора, док је цена 
услуге за новоукључене бројеве идентична ценама из Понуде. 

Наручилац задржава право да прикључке пресели на другу локацију без додатних трошкова 
техничке реализације у периоду важења уговора. 

 
Добављач  је дужан да обезбеди пресељење опреме без промене телефонских бројева и 
без додатних трошкова поновног заснивања услуге у случају да дође до пресељења 
Наручиоца на нову адресу. 
 

Члан 7. 

Понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 5 календарских 
дана од дана закључења појединачног уговора преда наручиоцу:  
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1 ) бланко соло меницу за добро извршење посла само оверену и потписану од стране лица 
овлашћеног за заступање са роком важења који је најмање 10 дана дужи од дана истека 
важења оквирног споразума која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије;  

 2) Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности закљученог уговора без 
ПДВ-а, без сагласности Добављача може поднети на наплату у случају неизвршења обавеза 
по закљученом уговору;  

3) Потврду о регистрацији менице,  

 4) копију картона депонованих потписа код банке коју добављач наводи у меничном 
овлашћењу на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом 
банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења оквирног 
споразума). 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

По завршеном послу наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев понуђача. 

Уколико бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које 
предвиђа Закон о меници, Наручилац је овлашћен да попуни елементе који нису назначени 
у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у 
случају када је она накнадно попуњена. 

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.  

Меница за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно закључени уговор.  

Након истека рока у коме се меница може поднети на наплату наручилац ће предметну 
меницу вратити на писани захтев понуђача. 

 

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Добављач не 
испуњава уговорне обавезе.  

 
Члан 8. 

Понуђач ће извршити техничку припрему, обезбедити услове за прикључење опреме 
неопходне за коришћење услуге и оспособити систем за рад, у року од 
_____________________ (уписати број дана, максимално је 35 дана) дана од дана 
закључења уговора  

Тип медијума којим је остварена веза је _____________________________ (уписати тип 
медијума). 

Редунданса медијума којим је остварена веза 
_____________________________________________________________(уписати 
редундансу медијума). 

Гарантни рок за извршене услуге траје до истека рока важности појединачно закљученог 
уговора. 

О  успостављању услуге сачињавају се записници потписани од стране представника 
Добављача и Наручиоца. 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку услуга 
Јавна набавка мале вредности бр. 02/20 

Страна 81 од укупно 102 
 

Члан 9. 
 

Добављач је дужан да у току извршења услуге која је предмет овог уговора обавести 
Наручиоца о свим околностима које је знао или морао знати, а које могу бити од значаја за 
извршење уговорене услуге. У супротном, уколико се у току коришћења услуге установе 
недостаци који су последица грешке или погрешне процене Добављача, Добављач је 
одговоран за штету коју би Наручилац у том случају претрпео. 

 
Члан 10. 

 
Добављач се обавезује да поверљиве информације које је сазнао у вези са извршењем овог 
уговора неће користити у друге сврхе, осим за испуњење уговорних обавеза, као и да их неће 
открити трећем лицу, осим уколико је то неопходно за извршење предмета овог уговора, уз 
претходну сагласност Наручиоца. 
 
Обавеза из става 1. овог члана не односи се на информације које је Добављач дужан да 
саопшти у складу са позитивноправним прописима. 
 
У случају да дође до откривања поверљивих информација без претходне сагласности 
Наручиоца, Добављач је дужан да без одлагања о томе обавести Наручиоца, а у случају 
да је Наручилац том приликом претрпео штету, Добављач  је дужан да је надокнади. 
 
 

Члан 11. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писаним путем 
обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 
Члан 12. 

 
Уговор се закључује на период од 12 месеци, односно до финансијске реализације уговора. 
Период од 12 месеци почиње да тече од дана потписивања записника којим се констатује 
да је услуга успостављена. 

 
Члан 13. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор: 

- ако Добављач не достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, 

- ако Добављач не извршава обавезе из уговора, 
- ако Добављач  касни у извршавању услуга,  
- ако Добављач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у 

оквирном споразуму.  

 

Наручилац задржава право да у случају неиспуњења неке од обавеза из уговора реализује 
достављено средство финансијског обезбеђења. 

 

Члан 14. 

Наручилац и Добављач могу споразумно раскинути уговор ако дођу у ситуацију да не могу 
извршавати своје обавезе у случају наступања околности које не зависе од воље страна у 
уговору и које отежавају испуњење уговорних обавеза.  

Уговор могу раскинути уз претходно писмено обавештење друге стране  у року од 15 дана 
од наступања околности.  
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Члан 15. 
 

Уговарачи су сагласни да све евентуалне спорове који настану из овог уговора реше мирним 
путем, а уколико до споразума не дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у 
Београду. 
У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог уговора 
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивноправних 
прописа. 

Члан 16. 
 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих по два (2) примерка 
припадају свакој страни. 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да одредбе у свему 
представљају израз њихове стварне воље, што потврђују својим потписом. 

А 

НАРУЧИЛАЦ 

 

 

________________________________ 

Бојан Јаковљевић, в.д. директора 

ДОБАВЉАЧ 

(потпис и печат овлашћеног лица понуђача) 

 

____________________________________ 

 

 

У Београду, дана (попуњава Наручилац) У ______________, дана __________ 

(место и датум Понуђач)  

 

Б 

Место и датум: М.П. Потписи овлашћених лица понуђача 
који су учесници у заједничкој 
понуди: 

_________________________ М.П. 1)_________________________ 

_________________________ М.П. 2)_________________________ 

_________________________ М.П. 3)_________________________ 

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне референце. Коначан текст уговора који ће бити потписан 
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након доношења одлуке о додели уговора неће садржати одредбе из овог модела уговора 
које се односе на групу понуђача или подизвођача, у случају да понуду не подноси група 
понуђача или понуђач не поверава делимично извршење набавке подизвођачу. 

 

Модел уговора понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача и то у делу 
Б, док се поље А у том случају може оставити непопуњено или се може прецртати) или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац понуде и то у делу А, док се поље Б у том случају може 
оставити непопуњено или се може прецртати. 
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9.1.1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ПРИЛОГ УГОВОРА) 

ПАРТИЈА 1 – УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  

Предмет јавне набавке је услуга фиксне телефоније која обухвата јавне говорне услуге, као 
и медијум за пренос података и слике преко фиксне мреже и подразумева пружање услуга 
преко SIP Trunk прикључака. 

Наручилац поседује SIP Trunk прикључак са 10 говорних линија и 24 телефонска локала. Ову 
услугу Наручиоцу тренутно пружа Телеком Србија а.д. на локацији Кумановска 7, Београд. 
Услед потребе за одржавањем постојећих капацитета, неопходно је да Понуђач понуди 
укупно 24 телефонска локала и 10 говорних линија. Услуге морају да се реализују у складу 
са основним захтевима и условима Наручиоца: 

- Максимални износ месечне претплате по SIP Trunk прикључку износи 450,00 динара 
+ ПДВ. 

- Сви разговори тарифирају се у минутама. 

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

- Позиви специјалним службама ( полиција, хитна помоћ, ватрогасци) су бесплатни. 

- Успостава везе, као и позиви сервисних бројева изабраног оператора су бесплатни. 

- Месечни обрачун се врши према јединственим ценама: за разговоре у месном 
саобраћају, за разговоре у међумесном саобраћају и за разговоре ка мобилној 
телефонији. 

- Понуђене цене су фиксне у динарском износу за време трајања оквирног споразума. 

- Услуге у међународном телефонском саобраћају, као и додатне услуге фиксне 
телефоније се обрачунавају према важећим ценовницима оператора. 

- Листинг на захтев и online листинг, за сваки појединачни прикључак, улазе у цену 
претплате односно, не тарифирају се. 

- Понуђена услуга мора да подржава идентификацију позива, блокирање одлазног 
саобраћаја по броју или дестинацији на захтев, прослеђивање позива на захтев. 
Опције морају да буду активиране у року од 2 сата од пријема захтева Наручиоца. 

- Ценом услуга фиксне телефоније мора да буде обухваћено увођење захтеваних 
услуга, т.ј. прикључење на телефонску мрежу Добављача - успостављање 
прикључка, тестирање, као и одржавање телефонске мреже за време трајања 
уговора. 

- У случају промене постојећег оператора чије услуге Наручилац тренутно користи, 
трошкове преноса постојећих корисничких бројева као и трошкове техничке 
реализације прикључака сноси изабрани Понуђач. 

- У случају промене постојећег оператора рок за прелаз у мрежу другог-изабраног 
оператора (период од дана потписивања уговора до дана активирања услуга) не 
може бити дужи од 35 календарских дана од дана закључења уговора. 
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- Постојећа нумерација свих прикључака и нумерација пролазног бирања треба да 
буде задржана. 

- Наручилац задржава право одступања од наведених количина телефонских бројева, 
при чему свака услуга мењања количина се не наплаћује током трајања уговора, док 
је цена услуге за новоукључене бројеве идентична ценама из понуде. 

- Наручилац задржава право да прикључке пресели на другу локацију без додатних 
трошкова техничке реализације у периоду важења уговора. 

- Добављач мора омогућити Наручиоцу пресељење телефонских бројева без промене 
и без додатних трошкова поновног заснивања услуге у случају да дође до 
евентуалног пресељења постојеће локације Наручиоца на нову локацију за све време 
трајања уговора. 

- Понуђена услуга мора подржавати телефонску централу Наручиоца: Астериск 11.3.0 

- Потребно је да се услуга реализује путем веза које су легално изграђене и правно 
регулисане и изграђене подземно целом дужином између локација Добављача и 
Наручиоца. Изградња одговарајућих телекомуникационих привода адекватних и 
неопходних за пружање услуге до локације Наручиоца, као и прибављање свих 
одговарајућих дозвола падају на терет Добављача и треба да буду укључени у цену 
услуге. Добављач је у обавези да обезбеди сагласност власника објеката за 
инсталацију привода за реализацију веза у оквиру ове јавне набавке. 

- Заинтересована лица могу да обиђу локацију на којој ће се реализовати тражена 
услуга. Увид се може  извршити сваког радног дана  у радно време, уз претходну 
најаву минимум 1 радни дан. Пре вршења увида, потребно је да заинтересовано лице 
достави оверено и потписано  овлашћење  за вршење  увида и обилазак  по 
предметној  јавној набавци.  

- Понуђач дужан да у понуди достави детаљан опис комплетне трасе везе (део плана 
града са јасно уцртаном трасом). Добављач је дужан да достави ову трасе наручиоцу 
у kml/kmz формату по потписивању уговора. 

- Добављач ће бити у обавези да након закључења уговора достави Наручиоцу 
податке особе за контакт која ће вршити сталну комуникацију са Наручиоцем током 
периода важења уговора. 

- Услуге морају бити омогућене непрекидно у току 24 сата, 7 дана у недељи. 

- Кориснички сервис оператора мора бити Наручиоцу доступан непрекидно у току 24 
сата, 7 дана у недељи. 

- Провера стања рачуна за претходни месец мора бити могућа најкасније до 5-тог у 
текућем месецу. 

- Време одзива у случају сметњи на систему не сме бити дуже од 30 минута. У случају 
потребе присуствa техничких екипа ради отклањања сметње на локацији где је 
сметња настала, рок одзива не сме бити дужи од 4 сата, а време отклањања квара 
не дуже од 12 сати. 

- Услуге које су предмет јавне набавке морају у свему бити у складу са важећим 
стандардима и захтевима и условима Наручиоца дефинисаним конкурсном 
документацијом. 

- Све остале додатне услуге које нису наведене у овој техничкој спецификацији 
наплаћиваће се по стандардном ценовнику Понуђача. 
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- Понуде које не испуњавају најмање горе дефинисане захтеве и услове сматраће се 
неодговарајућим и неће се разматрати. 

9.1.2 МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Услуга се односи на локацију  наведену у конкурсној документацији, Рачунски центар 
Универзитета у Београду, Кумановска 7, Београд. 

Понуђач је у обавези да изврши техничку припрему, обезбеди услове за прикључење опреме 
неопходне за коришћење услуге, да оспособи систем за рад и почне са пружањем услуге, у 
року од 35 дана од дана закључења уговора, као и да гарантује за функционисање опреме. 

Реализација се констатује потписаним записником од стране овлашћених представника 
уговорних страна. 

9.1.3 ГАРАНТНИ РОК 

Понуђени гарантни рок за извршене услуге траје до истека рока важности уговора. 

9.1.4 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА 

Понуђач је дужан да услугу која је предмет набавке пружа у складу са Правилником о 
параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу 
контроле обављања делатности електронских комуникација („Сл. гласник РС“, бр. 73/2011 и 
3/2014) 

Контрола извршења услуга се врши од стране овлашћених лица  наручиоца током трајања 
сваког појединачно закљученог уговора и решаваће се путем рекламација. 

Уколико се услуга реализује изградњом оптичке везе, Добављач ће након потпуне 
реализације оптичких везе за АМРЕС локацију, припремити „Извештај о реализацији оптичке 
везе“ који садржи најмање следеће: назив трасе, информације о позицијама влакана на 
тачкама терминације (број влакана у patch panel-у) и резултате мерења оптичког влакна с 
краја на крај. Мерења морају да садрже обавезно тип влакна, дужину трасе, слабљење 
оптичког сигнала на 1550nm и 1310nm. По реализацији свих захтеваних веза Добављач и 
Наручилац ће потписати „Записник о реализацији оптичке везе“ чиме се потврђује да је 
Добављач сходно уговору, да је све захтеване оптичке везе успоставио и у року реализовао. 

Уколико се услуга не реализује изградњом оптичке везе, већ другим типом везе, Добављач 
и Наручилац ће потписати „Записник о реализацији везе“ чиме се потврђује да је Добављач 
сходно уговору, поступио у складу са захтевом Наручиоца за реализацију везе, и да је везе 
успоставио и у року реализовао. 

 

 

ДОБАВЉАЧ 
(потпис и печат овлашћеног лица понуђача) 

 

____________________________________ 

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
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доставити доказ негативне референце. Коначан текст уговора који ће бити потписан 
након доношења одлуке о додели уговора неће садржати одредбе из овог модела уговора 
које се односе на групу понуђача или подизвођача, у случају да понуду не подноси група 
понуђача или понуђач не поверава делимично извршење набавке подизвођачу. 

 

Модел уговора понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача и то у делу 
Б, док се поље А у том случају може оставити непопуњено или се може прецртати) или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац понуде и то у делу А, док се поље Б у том случају може 
оставити непопуњено или се може прецртати. 
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9.2 МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 

 

ИНФОРМАЦИОНО – КОМУНИКАЦИОНA УСТАНОВA ''АКАДЕМСКА МРЕЖА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ – АМРЕС'', са седиштем у Београду, ул. Булевар краља Александра број 90, 
матични број: 17805142, ПИБ: 107138471, број рачуна 840-1044664-12  који се води код 
Управе за трезор, филијала Палилула, број телефона 011/7158-942, коју заступа Бојан 
Јаковљевић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац), 

и 

_________________________________________, __________________, улица 
_____________________________ број___, порески идентификациони 
број____________________, матични број________________, број рачуна______________ 
који се води код ______________ (назив банке), телефон___________ (контакт телефон 
Добављача) кога заступа_________________________________(у даљем тексту: Добављач) 

Основ уговора: Оквирни споразум број__________________ 

закључили су 

УГОВОР 

о пружању услуге мобилне телефоније 

Стране у уговору сагласно констатују: 

да су у заједничкој понуди групе понуђача, чланови групе: 

 ______________________________, из ________________, улица ___________________ 
бр. ______, порески идентификациони број _____________, матични број _____________, 
које заступа, директор _____________________ 

______________________________, из ________________, улица ___________________ бр. 
______, порески идентификациони број _____________, матични број _____________, које 
заступа, директор _____________________ 

______________________________, из ________________, улица ___________________ бр. 
______, порески идентификациони број _____________, матични број _____________, које 
заступа, директор _____________________ 

 (Напомена: навести све чланове групе понуђача према наведеном моделу оквирног 
споразума уколико понуду подноси група понуђача). 

- да је група понуђача пре закључења оквирног споразума доставила споразум 
број ___ од ___, којим је одређена одговорност понуђача појединачно за 
извршење уговора, као и расподела и начин наплате и која је саставни део овог 
оквирног споразума. 

- да је Добављач делимично извршење набавке поверио подизвођачем/има: 
______________________________, из ________________, улица 
___________________ бр. ______, порески идентификациони број 
_____________, матични број _____________, кога заступа, директор 
_____________________; 

______________________________, из ________________, улица 
___________________ бр. ______, порески идентификациони број 
_____________, матични број _____________, кога заступа, директор 
_____________________; 
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______________________________, из ________________, улица 
___________________ бр. ______, порески идентификациони број 
_____________, матични број _____________, кога заступа, директор 
_____________________. 

Подизвођач ће извршити предметну набаваку у делу: 

-  Услуге ______________________________, што износи _______% вредности 
понуде 

- у пружању услуге (уписати назив и врсту услуге) 
______________________________, што износи _______% вредности понуде. 

Напомена: навести све подизвођаче којима је поверено делимично извршење набавке, као 
и врсту услуге коју ће подизвођач извршити уколико му је поверено извршење уговора у 
делу пружања услуге, уколико понуђач поверава делимично извршење уговора 
подизвођачу. 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Предмет Уговора је  пружање услуга мобилне телефоније за потребе Наручиоца, према 
динамици и потребама Наручиоца, у свему према усвојеној Понуди Пружаоца услуге 
број___________, од___________, заведеној код Наручиоца под бројем ________од _______ 
и Техничкој спецификацији из конкурсне документације (у даљем тексту уговора: Техничка 
документација), које чине саставни део овог уговора. 

 

Услуга мобилне телефоније омогућава разговор, као и слање SMS и MMS порука у мрежи и 
ван мреже мобилног оператора у земљи и иностранству, затим разговор према фиксним 
телефонским линијама, могућност коришћења интернета кроз предметну услугу, проверу 
стања рачуна и коришћење корисничког сервиса код Даваоца услуге, као и све остале услуге 
обухваћене мобилном телефонијом, а које Наручилац користи у току трајања Уговора.  

 

Члан 2. 

 

Добављач се обавезује да ће за потребе корисника извршавати услуге из чл. 1. овог уговора, 
у складу са одредбама овог уговора, као и да ће предметне услуге обављати стручно и 
квалитетно, придржавајући се стандарда, прописа и правила струке који важе за ту врсту 
услуге као и добрих пословних обичаја. 

 

Члан 3. 
Укупна вредност уговора износи _____________ динара без ПДВ-а, односно 
_____________________ динара са ПДВ-ом. (уписује се уговорена вредност). 
 
 
Вредност из става 1. овог члана је фиксна за све време трајања овог уговора. 
 

 

Добављач ће предметне услуге вршити до укупно уговорене вредности уговора, а према 
ценама датим у Понуди. 
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У цену услуга су урачунате све ставке из члана 1, овог уговора, као и сви остали зависни  
трошкови које Добављач има у реализацији Уговора. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења овог уговора. 

За остале услуге, примењиваће се цене из Понуде и важећег ценовника Добављача за 
услиге које нису наведене у Понуди. Ценовник је у прилогу уговора 
 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише до износа 
финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. 

 

Члан 3. 

 

Добављач  доставља Наручиоцу  рачун за извршене услуге према ценама које су фиксне, 
непроменљиве и коначне за време трајања Уговора, са свим урачунатим зависним 
трошковима и евентуалним попустима. 
 

Плаћање за предметне услуге вршиће се месечно, на основу испостављеног рачуна у 
текућем месецу, за услуге извршене у претходном месецу. 

Плаћање ће се вршити месечно у року до _________ (не краће од 30) дана, по пријему 
исправне фактуре оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца, на основу закљученог 
уговора о јавној набавци и то преносом средстава на рачун Добављача  
_____________________ који се води код банке ____________________. 

Фактура мора да садржи детаљну спецификацију саобраћаја и услуга за све мобилне 
бројеве појединачно. 

За све остале услуге које нису наведене у спецификацији (цена минута позива ка иностраним 
мрежама, цена SMS порука ка иностраним мрежама, цена MMS порука, цена Blackberry 
услуга, итд.), у случају коришћења истих од стране Наручиоца у току трајања уговора, 
понуђач је у обавези да исте фактурише према тржишним ценама из важећег ценовника. 
Понуђач је дужан да предметни ценовник учини доступним Наручиоцу, у сваком тренутку. 

Понуђач је у обавези да на захтев наручиоца, у року од 3 дана, достави важећи ценовник за 
услуге чија цена није наведена у спецификацији. Током трајања уговора у случају промене 
цена услуга чија цена није наведена у спецификацији, понуђач је у обавези да достави нови 
ценовник. 

Пружалац услуге ће рачун за услуге које је извршио у претходном месецу доставити 
Наручиоцу, најкасније до ____________ (уписати датум у месецу до ког се достављају 
рачуни) у текућем месецу. 

 

 

БУЏЕТ ЗА ДОБИЈАЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 

 

Члан 4. 

 

Укупан буџет за добијање мобилних телефона износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.   

 

Испорука телефона се врши по писаном захтеву овлашћеног лица Наручиоца упућеног 
Добављачу. Добављач се обавезује да испоручи Наручиоцу мобилне телефонске апарате 
(у даљем тексту: телефоне). 
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Добављач је у обавези да на писмени захтев Наручиоца да у току од 3 дана достави списак 
расположивих модела, на основу кога ће Наручилац захтевати испоруку мобилних 
телефонских апарата.  

Испорука апарата се врши на захтев, на адресу Наручиоца (Булевар краља Александра 90, 
Београд) у року од 15 календарских дана од дана када је захтев упућен. 

  

Добављач је дужан да приликом испоруке телефона преда и попуњене и оверене гарантне 
листове. 

  

Наручилац ће користити износ буџета за добијање телефона тако што се износ буџета за 
добијање телефона умањује за износ цене испорученог телефона по ценовнику који је 
достављен Наручиоцу, а обрачунава  и фактурише по цени од 1,00 динар са ПДВ по 
телефону. 

 

Добављач је дужан да уз сваку месечну фактуру достави и извештај о стању буџета за 
добијање телефона 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 5. 

 

 Понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 5 
календарских дана од дана закључења појединачног уговора преда наручиоцу:  

1 ) бланко соло меницу за добро извршење посла само оверену и потписану од стране лица 
овлашћеног за заступање са роком важења који је најмање 10 дана дужи од дана истека 
важења оквирног споразума која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије;  

 2) Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности закљученог уговора без 
ПДВ-а, без сагласности Добављача може поднети на наплату у случају неизвршења обавеза 
по закљученом уговору;  

3) Потврду о регистрацији менице,  

 4) копију картона депонованих потписа код банке коју добављач наводи у меничном 
овлашћењу на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом 
банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења оквирног 
споразума). 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са 
потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

По завршеном послу наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев понуђача. 

Уколико бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које 
предвиђа Закон о меници, Наручилац је овлашћен да попуни елементе који нису назначени 
у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у 
случају када је она накнадно попуњена. 

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.  

Меница за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно закључени уговор.  
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Након истека рока у коме се меница може поднети на наплату наручилац ће предметну 
меницу вратити на писани захтев понуђача. 

  

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Добављач не 
испуњава уговорне обавезе.  

 

Члан 6. 

  

Рок успоставе услуге је ____ (максимално 35 календарских дана) дана од дана закључења 
уговора.  

Рок за доставу списка расположивих модела апарата је  ____  дана (максимално 3 дана ) од 
дана слања захтева Наручиоца. 

Рок за испоруку апарата је  ____ дана (максимално 15 дана ) од дана слања захтева 
Наручиоца. 

Гарантни рок за мобилне телефонске апарате је ______________ месеца (минимално 24 
месеца) 

Контакт информације сервисног деска за пријаву проблема: 
_______________________________________________ 

Достава корисничких картица се врши на адресу Наручиоца Булевар краља Александра 90, 
Београд, активација корисничких бројева  као и успостава услуге преноса података.  

 

 
Члан 7. 

 
 Добављач је дужан да пружа услугу мобилне телефоније на 
територији Републике Србије у складу са условима који произилазе из важеће дозволе 
издате од стране РАТЕЛ-а (Републичка агенција за електронске комуникације). 

 

 
Члан 8. 

 
 Гаранција на пружене услуге мора трајати до истека рока важности 
уговора. 

 

 

Члан 9. 

 

Добављач 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.  

Обавеза из става 1. овог члана не односи се на информације које је Добављач дужан да 
саопшти у складу са позитивноправним прописима. 
 
У случају да дође до откривања поверљивих информација без претходне сагласности 
Наручиоца, Добављач је дужан да без одлагања о томе обавести Наручиоца, а у случају 
да је Наручилац том приликом претрпео штету, Добављач  је дужан да је надокнади. 
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Члан 10. 

 

 Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писаним путем 
обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

 

Члан 12. 

 

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити 
се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити 
коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 13. 

 

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 

Уговор се закључује до финасијске реализације на период до ___________ (биће попуњено 
приликом закључивања сваког појединачног уговора). 

Наручилац може једнострано раскинути уговор: 

- ако Добављач не достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, 

- ако Добављач не извршава обавезе из уговора, 
- ако Добављач  касни у извршавању услуга,  
- ако Добављач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у 

оквирном споразуму.  

 

Наручилац задржава право да у случају неиспуњења неке од обавеза из уговора реализује 
достављено средство финансијског обезбеђења. 

 

Члан 14. 

Наручилац и Добављач могу споразумно раскинути уговор ако дођу у ситуацију да не могу 
извршавати своје обавезе у случају наступања околности које не зависе од воље страна у 
уговору и које отежавају испуњење уговорних обавеза.  

Уговор могу раскинути уз претходно писмено обавештење друге стране  у року од 15 дана 
од наступања околности.  

 
 

Члан 15. 
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Уговарачи су сагласни да све евентуалне спорове који настану из овог уговора реше мирним 
путем, а уколико до споразума не дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у 
Београду. 
У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог уговора 
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивноправних 
прописа. 

Члан 16. 
 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих по два (2) примерка 
припадају свакој страни. 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да одредбе у свему 
представљају израз њихове стварне воље, што потврђују својим потписом. 

А 

НАРУЧИЛАЦ 

 

 

________________________________ 

Бојан Јаковљевић, в.д. директора 

ДОБАВЉАЧ 

(потпис и печат овлашћеног лица понуђача) 

 

____________________________________ 

 

 

У Београду, дана (попуњава Наручилац) У ______________, дана __________ 

(место и датум Понуђач)  

 

Б 

Место и датум: М.П. Потписи овлашћених лица понуђача 
који су учесници у заједничкој 
понуди: 

_________________________ М.П. 1)_________________________ 

_________________________ М.П. 2)_________________________ 

_________________________ М.П. 3)_________________________ 

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне референце. Коначан текст уговора који ће бити потписан 
након доношења одлуке о додели уговора неће садржати одредбе из овог модела уговора 
које се односе на групу понуђача или подизвођача, у случају да понуду не подноси група 
понуђача или понуђач не поверава делимично извршење набавке подизвођачу. 
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Модел уговора понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача и то у делу 
Б, док се поље А у том случају може оставити непопуњено или се може прецртати) или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац понуде и то у делу А, док се поље Б у том случају може 
оставити непопуњено или се може прецртати. 
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9.2.1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ПРИЛОГ УГОВОРА) 

ПАРТИЈА 2- УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

Предмет јавне набавке је услуга мобилне телефоније за потребе Информационо-
комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС“ за оквирно 20 
картица, уз могућност накнадног повећања или смањења. Понуђач је у обавези да понуди 
пакет за услугу мобилне телефоније који минимално садржи следеће: 

- Формирање затворене корисничке групе корисника Информационо-комуникационе 
установе „Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС“ за оквирну количину – око 
20 картица уз могућност накнадног повећања или смањења.  

- У случају промене постојећег мобилног оператора којег тренутно користи Наручилац, 
трошкове преноса постојећих корисничких бројева сноси изабрани понуђач (мобилни 
оператор).  

- Задржавање телефонских бројева чланова групе Наручиоца укључујући и префикс, 
са опцијом скраћеног бирања бројева са 4 последње цифре, у пословној групи 
Наручиоца. 

- Разговори у оквиру групе Наручиоца су бесплатни. 

- Активирање роминга на захтев Наручиоца без уплате аванса. 

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

- Бесплатни позиви и бесплатна успостава везе према корисничком сервису изабраног 
понуђача (мобилног оператора). Под бесплатном услугом се подразумева и разговор 
са дежурним оператором у call centru, не само преслушавање говорног аутомата. 

- Цена успоставе везе према свим националним фиксним и мобилним мрежама треба 
да буде урачуната у понуђену цену. Неограничени минути ка свим националним 
фиксним и мобилним мрежама за све  претплатнике (картице). 

- Неограничени број SMS порука за све претплатнике (картице). 

- Бесплатан неограничен пренос података при чему је потребно омогућити пуну брзину 
преноса 3G/4G технологије по броју претплатника (картици) у количини од 10GB на 
месечном нивоу, док се након потрошених 10GB података по броју претплатника на 
месечном нивоу пренос података не тарифира и обезбеђује по смањеној брзини.  

- За све остале услуге које нису наведене (цена минута позива ка иностраним 
мрежама, цена SMS порука ка иностраним мрежама, цена MMS порука, цена 
Blackberry услуга, итд.), у случају коришћења истих од стране Наручиоца у току 
трајања уговора, понуђач је у обавези да исте фактурише према важећем ценовнику 
оператора за пословне кориснике. Понуђач је дужан да предметни ценовник учини 
доступним Наручиоцу.  

- Понуђене цене су фиксне за време трајања уговорног периода. 

- Наручилац задржава право да повећа број претплатничких бројева. Цене услуга за 
новоукључене бројеве су идентичне ценама из понуде. 

- Провера стања рачуна за претходни месец мора бити могућа најкасније до 5-тог у 
текућем месецу. 

- Бесплатан детаљни корпоративни листинг свих позива за сваку линију (у 
електронској форми, преко софтвера понуђача или путем одговарајућег извештаја), 
за све време важења уговора, на месечном нивоу. 

- Кориснички сервис понуђача мора бити доступан Наручиоцу 24 сата, 365(6) дана у 
години. 

- Могућност ограничавања услуга одређеним корисницима (SIM картицама) и 
дефинисање профила за одређене категорије корисника, према захтеву Наручиоца 
за забрану и/или ограничавање услуге: преноса података у ромингу, услуге роминга, 
новчано лимитирање по корисничком броју (могућност аутоматског блокирања 
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услуга, одлазних позива и одлазних порука, у случају достизања додељеног новчаног 
лимита, од стране Наручиоца). 

- Услуге VAS (Value Added Service) SMS-а. Наручилац ће накнадно доставити 
изабраном Понуђачу захтеве за забрану и/или ограничавање услуга за одређене SIM 
картице. 

- Могућност замене корисничке картице (у случају губитка, оштећења или неких других 
разлога)  у року не дужем од 24 сата. 

- Изабрани понуђач је у обавези да за све време трајања уговорне обавезе понуди 
могућност набавке телефонских апарата по цени не већој од 1,00 (један) динар без 
ПДВ-а за све моделе расположиве у актуелној месечној понуди изабраног мобилног 
оператора, а чија укупна, основна вредност износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

- Понуђач је у обавези да на писмени захтев Наручиоца у року од 3 дана достави 
списак расположивих модела, на основу кога ће Наручилац захтевати испоруку 
мобилних телефонских апарата. Цена мобилних телефонских апарата не сме бити 
већа од цене из важећег ценовника и цене која је објављена на званичном сајту 
Добављача.  

- Испорука апарата се врши на захтев, на адресу Наручиоца (Булевар краља 
Александра 90, Београд) у року од 15 календарских дана од дана када је захтев 
упућен. 

- Гарантни рок за мобилне телефонске апарате је минимално 24 месеца и Понуђач је 
обавезан да достави списак овлашћених сервисера испоручених апарата. 

- Понуђач је дужан да у случају сервиса апарата, достави заменски апарат за све 
време трајања сервисирања. 

- По истеку уговора, уређаји остају у власништву Наручиоца. 

- Изабрани Понуђач ће одредити најмање једну контакт особу која ће бити задужена 
за сву комуникацију са Наручиоцем у току трајања уговора. 

- Услуга преноса података, која је предмет јавне набавке подразумева  формирање  
приватне мреже за пренос података унутар инфраструктуре Понуђача за све картице 
Наручиоца. Услуга преноса података мора да обезбеди агрегацију и прослеђивање 
целокупног data саобраћаја до локације АМРЕС, путем 2 независне dark-fiber везе 
које обезбеђује Добављач. Dark fibrе веза подразумева инсталирање једног пара 
оптичких влакана између две локације (локација Добављача - локација А и локације 
на мрежи АМРЕС – локација Б) за потребе преноса података. Под dark fibrе 
технологијом се подразумева чист оптички пут на оба влакна између два краја, без 
активних мрежних уређаја (на пример: рутер, свич, медија конвертор, итд.) или 
оптичких уређаја (на пример: WDM транспондери, WDM мултиплексери, пасивни 
оптички филтери, оптички каплери/сплитери, оптички појачавачи или влакна за 
компензацију дисперзије итд) између крајева и без ограничења у погледу пропусног 
опсега и коришћења таласне дужине oсим oних нaмeтнутих кaрaктeристикaмa 
влaкaнa. Dark fibrе веза подразумева повезивање локација Добављача и Наручиоца 
мономодним оптичким влакнима која морају да подржавају стандарде ITU-T G.694.1 
или ITU-T G.694.2. Потребно је да се услуга преноса података, реализује путем 
оптичких влакана која су легално изграђена и правно регулисана и изграђена 
подземно целом дужином између локација. Изградња одговарајућих 
телекомуникационих привода адекватних и неопходних за пружање услуге до 
локације АМРЕС, као и прибављање свих одговарајућих дозвола падају на терет 
Добављача и треба да буду укључени у цену услуге. Добављач је у обавези да 
обезбеди сагласност власника објеката за инсталацију оптичких привода за 
реализацију оптичких веза у оквиру ове јавне набавке. Оптички приводи морају бити 
завршени SC-APC конектором на оптичком patch панелу (висина 1U, ширина 19"). У 
АМРЕС  локацији привод треба терминирати у просторији где је тренутно смештена 
АМРЕС-ова опрема, у постојећем рек орману.  

Након потпуне реализације оптичких везе за АМРЕС локацију, Добављач ће 
припремити „Извештај о реализацији оптичке везе“ који садржи најмање следеће: 
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назив трасе, информације о позицијама влакана на тачкама терминације (број 
влакана на patch панелу) и резултате мерења оптичког влакна с краја на крај. Мерења 
морају да садрже обавезно тип влакна, дужину трасе и слабљење оптичког сигнала 
на 1550nm и 1310nm.,  

По реализацији свих захтеваних веза Добављач предаје Наручиоцу све „Записнике о 
реализацији оптичких привода“ са свим „Извештајима о реализацији оптичких веза“, 
о чему ће се сачинити „Записник о реализацији оптичких веза“ чиме се потврђује да 
је Добављач сходно уговору, поступио у складу са захтевом Наручиоца за 
реализацију оптичке везе, и да је све захтеване оптичке везе успоставио и у року 
реализовао. 

Добављач је у обавези да услуга преноса података по свакој реализованој вези 
задовољи минимални капацитет  од 1Gb/s према локацији АМРЕС, дуж читавог 
периода трајања уговора. Саобраћај се од мреже Добављача према АМРЕС рутира 
по правилу кроз примарну везу, а у случају отказа примарне везе, рутираће се кроз 
секундарну везу. Адреса локације АМРЕС је:  

Рачунарски центар Универзитета у Београду, Кумановска 7, 11000 Београд.  

Примарна и секундарна агрегациона веза од мреже Понуђача до АМРЕС мреже 
морају да се воде различитим физичким трасама и различитим оптичким кабловима 
целом дужином од објекта Добављача до уласка у просторије АМРЕС. Понуђач је 
дужан да у понуди достави детаљан опис комплетних траса за примарну и 
секундарну агрегациону везу (део плана града са јасно уцртаним трасама). 
Добављач је дужан да достави ове трасе наручиоцу у kml/kmz формату по 
потписивању уговора.  

Активну мрежну опрему, неопходну за успостављање  веза са Добављачем на 
локацији АМРЕС агрегационог чворишта обезбеђује АМРЕС и она није предмет ове 
јавне набавке. Добављач је у обавези да техничко решење повезивања (IP адресни 
план, рутирање саобраћаја и сл.) усклади са Наручиоцем услуге. 

- Заинтересована лица могу да обиђу локацију на којој ће се реализовати тражена 
услуга. Увид се може  извршити сваког радног дана  у радно време, уз претходну 
најаву минимум 1 радни дан. Пре вршења увида, потребно је да заинтересовано лице 
достави оверено и потписано  овлашћење  за вршење  увида и обилазак  по 
предметној  јавној набавци. 

- За услугу која је предмет ове јавне набавке Добављач мора да обезбеди услугу 
подршке Наручиоцу са следећим карактеристикама:  

o Да постоји служба за пријем проблема Наручиоца која је на располагању 24 х 
7 х 365(6). Преко службе за пријем проблема Добављача, Наручилац врши 
пријављивање кварова, сметњи и проблема у раду услуге.  

o Пријављивање се врши путем телефона, електронске поште и/или 
корисничког Wеb интерфејса.  

o Добављач је дужан да обавести Наручиоца о узроку проблема и да дȃ 
процену времена поправке, као и о свим релевантним информацијама у вези 
са поправком услуге. Након што је поправка потврђена од стране Наручиоца,  

o Добављач затвара тикет и ту информацију прослеђује Наручиоцу 
електронском поштом, чиме се сматра да је проблем уклоњен.  

o Понуђач мора да у својој понуди наведе контакт информације свог сервисног 
деска за пријаву проблема на услузи.  
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o Добављач је дужан да обaвeштeњa o нajaвљeним рaдoвимa дoстaвљa 
Нaручиoцу на адресу електронске поште: helpdesk@amres.ac.rs.  

o Прeкиди у рaду услугa кojи су нaстaли услeд рaдoвa нa oдржaвaњу мрeжe 
Добављача нajaвљуjу сe нajмaњe 7 (сeдaм) кaлeндaрских дaнa а најкасније 3 
(три) календарска дана унaпрeд oд стрaнe сервисне службе Добављача.  

o Ови радови се морају обављати у времену од 00:00 до 06:00 (од поноћи до 
шест часова ујутру). 

9.2.2 КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Контрола квалитета ће се вршити континуирано током трајања појединачно закљученог 
уговора и решаваће се путем рекламација. 

 

9.2.3 РОК ИЗВРШЕЊА, НАЧИН ИЗВРШЕЊА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

Понуђач ће услугу успоставити без одлагања по закључењу уговора а чим се за то стекну 
услови прописани Правилником о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних 
мобилних комуникционих мрежа („Службени гласник РС“, број 101/14) а не дуже од 35 
календарских дана. Под успоставом услуге се подразумева пренос постојећих корисничких 
бројева (уколико је неопходно), достава корисничких картица на адресу Наручиоца Булевар 
краља Александра 90, Београд, активација корисничких бројева  као и успостава услуге 
преноса података.  

Понуђач је у обавези да на писмени захтев Наручиоца у року од 3 дана достави списак 
расположивих модела, на основу кога ће Наручилац захтевати испоруку мобилних 
телефонских апарата.  

Испорука апарата се врши на захтев, на адресу Наручиоца (Булевар краља Александра 90, 
Београд) у периоду од 15 календарских дана од дана када је захтев упућен. 

 

Кориснички сервис понуђача мора бити доступан Наручиоцу 24 сата, 365(6) дана у години. 

 

Подршка за рад оптичких веза према АМРЕС треба да буде на располагању 24 х 7 х 365(6). 

9.2.4 ГАРАНТНИ РОК 

Гарантни рок за мобилне телефонске апарате је минимално 24 месеца и Понуђач је 
обавезан да достави списак овлашћених сервисера испоручених апарата. 

Могућност замене корисничке картице (у случају губитка, оштећења или неких других 
разлога)  у року не дужем од 24 сата. 

Понуђач је дужан да у случају сервиса апарата, достави заменски апарат за све време 
трајања сервисирања. 

 

ДОБАВЉАЧ 
(потпис и печат овлашћеног лица понуђача) 

 

____________________________________ 

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да 

mailto:helpdesk@amres.ac.rs
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закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне референце. Коначан текст уговора који ће бити потписан 
након доношења одлуке о додели уговора неће садржати одредбе из овог модела уговора 
које се односе на групу понуђача или подизвођача, у случају да понуду не подноси група 
понуђача или понуђач не поверава делимично извршење набавке подизвођачу. 

 

Модел уговора понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача и то у делу 
Б, док се поље А у том случају може оставити непопуњено или се може прецртати) или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац понуде и то у делу А, док се поље Б у том случају може 
оставити непопуњено или се може прецртати. 
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10 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ ________ 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у поступку јавне 
набавке мале вредности услуге – Услуге фиксне и мобилне телефоније - ЈНМВ бр 02/20 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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11 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ЗА ПАРТИЈУ _____ 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке мале вредности услуге – Услуге фиксне и мобилне телефоније - ЈНМВ бр 
02/20, 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. 

 


