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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о наручиоцу
Наручилац: Дом здравља Лесковац
Адреса: Светозара Марковића бр. 116
Интернет страница: www.dzleskovac.com
Врста поступка јавне набавке
Поступак јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке
Услуга мобилне телефоније за потребе Дома здравља Лесковац. Поступак јавне
набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци на период од
годину дана.
Контакт (лице или служба)
Лица за контакт: Милица Павловић, Службеник за јавне набавке
Е – маил адреса: javnenabavke@dzleskovac.com.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 5/У/МВ je услуга мобилне телефоније за потребе
Дома здравља Лесковац.
Назив и ознака из општег речника набавки:
64212000 – Услуге мобилне телефоније.
Партије
Предмет јавне набавке није обликован у партијe.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА
1. Корисничка пословна мрежа Наручиоца обухвата 290 СИМ картица, са
могућношћу смањења и повећања у току трајања уговорног односа;
2. У случају промене провајдера омогућено је задржавање постојећих бројева,
укључујући и префикс 064, са опцијом скраћеног бирања бројева са 4 (четири)
последње цифре у пословној мрежи наручиоца без додатних трошкова;
3. Сви разговори се тарифирају у секундама, без заокруживања на минуте;
4. Заузеће позива и позиви на које није одговорено се не наплаћују;
5. Разговори у групи Наручиоца се не наплаћују (количина неограничена);
6. Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, ватрогасци, хитна помоћ);
7. Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера;
8. Кориснички сервис у циљу пружања бесплатне неопходне помоћи
појединачним корисницима унутар групе Наручиоца, 24 сата дневно, 7 дана у
недељи у току трајања уговорног односа;
9. Успостава везе се не наплаћује;
10. Листинг одлазног саобраћаја се не наплаћује и издаје се на захтев
овлашћеног лица наручиоца;
11. Могућност замене корисничке картице (у случају губитка, оштећења или
неких других разлога) у року од 48 сати, без надокнаде;
12. Преношење бројева из мреже другог оператера се не наплаћује;
13. Издавање нових картица у случају промене оператера је бесплатно;
14. Месечна претплата по корисничком броју максимално 20,00 динара без
ПДВ-а;
15. Јединствене цене разговора, преноса података и порука у ромингу, тако да је
цена независна од избора локалног мобилног оператера;
16. Цене услуга у ромингу не могу бити веће од приложених цена у стандардном
ценовнику понуђача;
17. Бесплатних 50 СМС порука по свакој корисничкој линији ка мрежама било
којег оператера;
18. Све цене саобраћаја, укључујући и цене које се уносе у обрасцу понуде не
смеју бити веће од цене у званичном ценовнику понуђача за остале кориснике
мобилног оператера;
19. Бесплатних 3GB GPRS – Интернет саобраћаја за 20% корисничких линија по
избору Наручиоца, а након утрошенa 3 GB GPRS пренос података се врши по
смањеној брзини без наплаћивања;
20. Укључење интернета на свим осталим линијама, по брзини од најмање 200
МБ, а након утрошених 200 МБ пренос података се врши по смањеној брзини,
без наплаћивања чија је максимална вредност 64кб/с;
21. Обавезно достављање ценовника мобилних телефона за бенефицирану
набавку по цени од 1 динар, на меморандуму понуђача, са спецификацијом
мобилних телефонских апарата, оверен од стране овлашћеног лица
понуђача;
22. Минимална месечна потрошња у укупном износу од 20.000,00 динара без
ПДВ-а, која обухвата: позиве у домаћем и међународном саобраћају, домаћи
и међународни СМС;
23. Рачун за пружене услуге доставља се месечно за услуге пружене у
претходном месецу, са спецификацијом пружених услуга.
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24. Гаранција за пружене услуге мора важити цео уговорни период.
25. Изабрани понуђач је дужан да месец дана пре истека уговора достави кодове
за декодирање мобилних телефона.
26. Oпшти услови оператера у погледу мера које оператер може применити ради
одржавања безбедности и интегритета својих мрежа и услуга, као и контроле
недозвољеног садржаја, као и у погледу других елемената уговора из члана
105. Закона о електронским комуникација, који нису регулисани одредбама
Уговора, искључиво под условом да нису у супротности са овим уговором или
његовим саставним деловима;
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IV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ______________________________________________ [навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке ______________________________________
[навести предмет јавне набавке] број ______________ [навести редни број
јавне набавке], испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
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;
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе када има седиште на њеној трериторији.

Место и датум:

Потпис понуђача
М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ____________________________________________ [навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке _________________ [навести предмет
јавне набавке] број ____________ [навести редни број јавне набавке], испуњава
све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
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;
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе када има седиште на њеној трериторији.

Место и датум:

Потпис понуђача
М.П.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УСЛОВИ
Услов : Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
Доказ:
- Дозвола (лиценца) Агенције ѕа електронске комуникације Републике Србије за
јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне
телекомуникационе мреже у складу са GSM/GSM1800 и UMZS/IMT – 2000
стандардом.
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VI УПУТСТVО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
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.
Понуду доставити на адресу:
Дом здравља Лесковца, Светозара Марковића бр. 116, 16000 Лесковца
са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуга – МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
ЈН број 5/У/МВ - НЕ ОТВАРАТИ”.
Позив за подношење понуда објављен је на порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца 11.06.2020. године
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
19.06.2020. године до 10.00 часова.
Јавно отварање понуда 19.06.2020. године у 10.30 часова у просторијама одсека
за јавне набавке Дома здравља Лесковац (канцеларија 303).
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су
да поднесу овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
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.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља
Лесковац, ул. Светозара Марковића бр. 116, 16000 Лесковац са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга - Мобилна телефонија, ЈН број 5/У/МВ
- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга - Мобилна телефонија, ЈН број
5/У/МВ - НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну услуга - Мобилна телефонија, ЈН број 5/У/МВ - НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга - Мобилна телефонија, ЈН
број 5/У/МВ - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ 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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору
о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
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обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши у року предвиђеном чл. 4. ст. 2. Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде мора бити од 30 до 365 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 на може
мењати понуду.
8.4. Захтев у погледу извршења услуге
Понуђач са којим се закључује уговор о јавној набавци је у обавези да на дан
потписивања уговора о јавној набавци обезбеди све услове и започне са
пружањем предметних услуга у складу са Спецификацијом предмета јавне
набавке.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има приликом узорковања и
достављања резултата и извештаја.
Под свим трошковима наручилац подразумева путне трошкове које понуђач има
приликом узимања узорака на свим местима где се налазе стерилизатори.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
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10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
Дом здравља Лесковац ул. Светозара Марковића бр. 116, 16000 Лесковац,
електронском поштом на е-маил: javnenabavke@dzleskovac.com или факсом на
број 016/243-060, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију 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, ЈН број
5/У/МВ – набавка услуге – Мобилна телефонија.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
12. 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.
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13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски
најповољнија понуда“ са следећим елементима:
1) Цена минута разговора у мрежи понуђача – максимално 20
пондера:
Најнижа понуђена цена разговора – 20 пондера
Друга по реду најповољнија цена разговора – 16 пондера
Највиша понуђена цена разговора – 12 пондера
Уколико два понуђача понуде исту цену и буду прворангирани, имају исти број
пондера, следећој понуди са вишом ценом доделиће се 16 пондера, као
другорангираној.
2) Цена минута разговора ка другим мобилним оператерима –
максимално 20 пондера:
Најнижа понуђена цена разговора – 20 пондера
Друга по реду најповољнија цена разговора – 16 пондера
Највиша понуђена цена разговора – 12 пондера
Уколико два понуђача понуде исту цену и буду прворангирани, имају исти број
пондера, следећој понуди са вишом ценом доделиће се 16 пондера, као
другорангираној.
3) Цена минута разговора ка фиксним телефонским прикључцима –
максимално 10 пондера:
Најнижа понуђена цена разговора – 10 пондера
Друга по реду најповољнија цена разговора – 8 пондера
Највиша понуђена цена разговора – 5 пондера
Уколико два понуђача понуде исту цену и буду прворангирани, имају исти број
пондера, следећој понуди са вишом ценом доделиће се 8 пондера, као
другорангираној.
4) Цена СМС поруке након утрошених 50 бесплатних – максимално
10 пондера:
Најнижа понуђена цена поруке – 10 пондера
Друга по реду најповољнија цена поруке – 8 пондера
Највиша понуђена цена поруке – 5 пондера
Уколико два понуђача понуде исту цену и буду прворангирани, имају исти број
пондера, следећој понуди са вишом ценом доделиће се 8 пондера, као
другорангираној.
5) Буџет за бенефицирану набавку телефонских апарата изражен у
динарима – максимално 40 пондера:
Највиши понуђени буџет – 40 пондера
Други по реду најповољнији понуђени буџет – 30 пондера
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Најнижи понуђени буџет – 20 пондера
Уколико два понуђача понуде исту висину буџета за бенифицирану набавку
телефонских апарата и буду прворангирани, имају исти број пондера, следећој
понуди са нижом висином буџета доделиће се 30 пондера, као другорангираној.
УКОЛИКО ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА ИМАЈУ ИСТУ БРОЈ ПОНДЕРА, КАО
НАЈПОВОЉНИЈА ЋЕ БИТИ ИЗАБРАНА ПОНУДА ПОНУЂАЧА КОЈИ ИМА
НИЖУ ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТЕ ПО БРОЈУ.
14. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
(Х образац изјаве о поштовању из чл.75 ст.2 закона).
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом
није другачије одређено.
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.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
од:
60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности, ако се захтев за
заштиту права подноси пре отварања понуда
120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда.
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор
у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права
из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.
став 2. тачка 5) Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ______________ за јавну набавку услуга
Мобилна телефонија, ЈН број 5/У/МВ.
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (емаил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора:

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗVОЂАЧЕМ
V) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Пословно име подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Пословно име учесника у
заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА
Мобилна телефонија
[обавезно попунити образац]
ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА У МРЕЖИ
ПОНУЂАЧА
ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА КА ДРУГИМ
МОБИЛНИМ ОПЕРАТЕРИМА
ЦЕНА МИНУТА РАЗГОВОРА КА ФИКСНИМ
ТЕЛЕФОНСКИМ ПРИКЉУЧЦИМА
ЦЕНА СМС ПОРУКА НАКОН УТРОШЕНИХ
50 БЕСПЛАТНИХ
ИЗНОС БУЏЕТА ЗА БЕНЕФИЦИРАНУ
НАБАВКУ ТЕЛЕФОНСКИХ АПАРАТА
ЦЕНА МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТЕ ПО
КОРИСНИЧКОМ БРОЈУ
(МАКСИМАЛНО 20,00 ДИНАРА)
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ (од 30 до 365 дана)
Напомена: Цене се уносе заокружене на 4 (четири) децимале и без ПДВ-а.
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда “.

Место и датум:

Потпис понуђача
М.П.

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.,
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци мобилне телефоније
Закључен дана ___________2020. године између уговорних страна:
ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ, Светозара Марковића 116, мат. бр. 17710214,
ПИБ 105032470, текући рачун 840-769661-36 код Управе за трезор, кога заступа
директор др Славиша Божић (у даљем тексту: наручилац-купац), и
_____________________________________________ из ___________________,
_________________, матични број:__________________, ПИБ: ______________,
текући рачун: ____________________________________________, кога заступа
___________________________, као Извршиоца услуга (у даљем тексту:
Извршилац услуга), с друге стране, под следећим условима
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ
1.1 Уговорне стране сагласно констатују:
1.1.1 Да је Наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама спровео
поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуге мобилне телефоније.
1.1.2 Да је Извршилац услуга доставио понуду број_______ од _________, која у
потпуности испуњава све услове предвиђене Законом о јавним набавкама и
конкурсном документацијом Наручиоца.
1.1.3 Да је Наручилац одлуком број _____ од ________2020. године изабрао
понуду Извршиоца услуга број______ од _____, која у потпуности одговара
траженим захтевима Наручиоца.
1.1.4 Да ће Извршилац услуга предметне услуге пружити са/без подизвођача
_____________________
из________________,
матични
број:_________ПИБ:________ .
2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
2.1 Предмет овог уговора је пружање услуга мобилне телефоније, у свему према
понуди Извршиоца услуга и Спецификацији предмета јавне набавке, који се
налазе у прилогу овог споразума и представљају његов саставни део.
2.2 Услуге које су предмет овог уговора омогућавају разговор, као и слање СМС
и ММС порука у мрежи и ван мреже Извршиоца услуга, као мобилног оператера,
у земљи и иностранству, затим разговор према фиксним телефонским линијама,
могућност коришћења интернета кроз предметну услугу, проверу стања рачуна и
коришћење корисничког сервиса Извршиоца услуга, као и све остале услуге
обухваћене мобилном телефонијом које Наручилац користи у току трајања
уговора.
2.3 Извршилац услуга је дужан да пружа услугу мобилне телефоније на
територији Републике Србије у складу са условима који произилазе из важеће
дозволе издате од стране Републичке агенције за електронске комуникације.
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3. ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА
3.1 Извршилац услуга се обавезује да ће услуге из овог уговора извршавати по
појединачним ценама и условима из његове понуде.
3.2 Уговорене цене услуга су фиксне и не могу се мењати за време важења
уговора.
3.3 У случају да Наручилац у току трајања уговорног односа користи и друге
услуге Извршиоца услуга које нису наведене у обрасцу понуде (roaming,
Blackberry услуга, СМС услуге у иностранству, ММС поруке и сл), Извршилац
услуга ће исте фактурисати према тржишним ценама из свог ценовника.
Извршилац услуга је обавезан да ценовник својих услуга редовно доставља
Наручиоцу.
3.4 Наручилац плаћа извршене услуге по ценама из овог уговора уплатом на
текући рачун Извршиоца услуга у року предвиђеном чл. 4 ст. 2 Закона о
финансијским трансакцијама. Фактура се доставља наредног месеца за услуге
пружене у претходном месецу. Сваку фактуру прати детаљна спецификација
пружених услуга.
4. КВАЛИТЕТ
4.1 Извршилац услуга се обавезује да на дан закључења овог уговора обезбеди
све услове и започне са пружањем предметних услуга.
4.2 Извршилац услуга гарантује квалитет извршених услуга у току трајања
уговорног односа.
4.3 Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета извршених услуга и
писаним путем обавештава Извршиоца услуга о свим неправилностима које
настају у пружању предметних услуга
4.4 Извршилац услуга је дужан да истакнуте неправилности отклони одмах након
пријема обавештења од стране овлашћених лица Наручиоца.
4.5. Уколико Извршилац услуга своје поступање не усагласи са захтевом
Наручиоца и стандардима за ову врсту услуга, Наручилац има право да
једнострано раскине уговор и захтева накнаду штете.
5. ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА
5.1 Извршилац услуга се обавезује да ће предметне услуге вршити квалитетно,
у складу са Спецификацијом услуга која је саставни део овог уговора.
6. ВИША СИЛА
6.1 Наступање више силе ослобађа одговорности стране у споразуму за
кашњење или неиспуњење уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и
датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне да једна другу
обавесте писаним путем у року од 24 часа.
6.2 Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава,
експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су
законом утврђени као виша сила.
7. РАСКИД УГОВОРА
7.1 Овај уговор се може раскинути споразумом уговорних страна.
7.2 У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају,
уговор може да раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се
писаним путем, уз раскидни рок од 30 дана.
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7.3 Раскид уговора може да се изврши само уколико је друга уговорна страна
претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико
исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.
7.4 Раскид уговора може да изврши само уговорна страна која је своје обавезе
из споразума у потпуности и благовремено извршила.
8. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
8.1 Измене и допуне овог уговора могуће су пристанком обе стране датом у
писаном облику.
9. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
10.1 Овај уговор ступа на снагу даном закључивања и закључује се са роком
важности од годину дана.
11. СПОРОВИ
11.1 Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови решавају
споразумно, а у случају спора уговарају надлежност Привредног суда у Лесковцу.
14. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
14.1 Овај уговор сачињен је у шест примерака, од којих свакој уговорној страни
припада по три примерка.
14.2 Саставни део овог уговора су и његови прилози;
Прилог 1. – Понуда Извршиоца услуга број _____ од _____
Прилог 2. – Спецификација предмета јавне набавке

ЗА ПОНУЂАЧА-ИЗВРШИОЦА
ДИРЕКТОР
__________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
__________________________
Др Славиша Божић
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца
и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум:

Потпис понуђача
М.П.
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности - набавка услуга - Мобилна телефонија,
ЈН број 5/У/МВ, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Место и датум:

Потпис понуђача
М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ......................................................................................, у поступку јавне
набавке ..................................................................., бр. ........................ поштовао је
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:

Потпис понуђача
М.П.

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