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Број: 404-15-6-2/2019  
Датум: 14.02.2019. године 

 

 

 

  
 

ИЗМЕЊЕНА И ДОПУЊЕНА КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA БР. 2  
  

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА  

  

ЈАВНА НАБАВКА  

  

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

  
ЈАВНА НАБАВКА  

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. У МВ 18/19 

 

Сагласна коија за јавну набавку: 

 

Урош Нешковић, службеник за јавне набавке ______________________ 

Бојан Нешковић, службеник за јавне набавке ______________________ 

Иван Марковић, дипл. економиста ______________________ 

Јован Милић, дипл. пољопривредни инжењер ______________________ 

Александра Ковачки, дипл. правник ______________________ 

Милош Јелисавчић, дипл. архитекта ______________________ 

 

Рок за достављање понуда: 01.03.2019. до 13:00 часова 

Јавно отварање понуда: 01.03.2019. у 13:30 часова 

 

У Бајиној Башти,  

фебруар 2019. године 
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број              
404-15-2/2019 од 13.02.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
404-15-3/2019 од 13.02.2019. године, припремљена је:   

  

  

  

  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
  

за јавну набавку мале вредности - Услуге мобилне телефоније 

број У МВ 18/19  

  

  

  

  Конкурсна документација садржи:  

  

Поглавље  Назив поглавља  Страна  

I Општи подаци о набавци  3  

II 
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина 

и опис услуга  
4  

III Техничка документација и планови 8 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова 
9 

V Критеријум за доделу уговора  11 

VI Обрасци који чине саставни део понуде  12 

VII Модел уговора  23 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду  26 

  

    

  

  

  

 

  НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 33 (тридесеттри) 
странице.  
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

    

1. Подаци о Наручиоцу:   

Општинска управа општине Бајина Башта, 31250 Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 
28, интернет страница www.bajinabasta.rs.   

  

2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:  

Поступак јавне набавке услуга бр. У МВ 18/19 – Услуге мобилне телефоније, спровешће 
се у поступку јавне набавке мале вредности. Поступак се спроводи ради закључења 
уговора о јавној набавци.  

  

3. Подаци о предмету јавне набавке на који се односи Конкурсна документација 

Предмет јавне набавке је набавка услуга - Услуге мобилне телефоније.  

  

4. Контакт:  

Особa за контакт je: Урош Нешковић,  путем поште на адресу: Општинска управа 
општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта. Електронска 
пошта: javnenabavkebb@gmail.com.  

  

5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:    

Опис предмета набавке: Услуге мобилне телефоније.  

Назив и ознака из општег речника набавки: 64212000 - Услуге мобилне телефоније.  

  

6. Преузимање конкурсне документације:  

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и интернет 
странице Наручиоца - www.bajinabasta.rs.    

Све измене и допуне конкурсне документације, појашњења, додатна упутства, као и 
одговори на питања понуђача су саставни део конкурсне документације.  

 

7. Јавна набавка није обликована по партијама 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bajinabasta.rs/
http://www.zitiste.rs/
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА 

  
 1.Техничке карактеристике 

 

           Услови наручиоца: 

 

 бесплатни разговори са бесплатном успоставом везе у пословној мрежи (групи) Наручиоца 
чији минути не смањују број минута наведених у пакетима; 

 успостава везе ка свим бројевима и мрежама у националном саобраћају мора бити бесплатна; 

 број корисника СИМ картица у мрежи (групи) Наручиоца је 126 уз могућност накнадног 

повећања или смањења броја корисника; 

 обрачунски интервал за разговоре је једна секунда( само за пакет 1) за остале пакете 
обрачунски интервал за разговоре је минут; 

 неискоришћени минути ка свим мрежама и СМС поруке из пакета се преносе у наредни 
месец; 

 све остале услуге које нису предвиђене у оквиру изабраних пакета се наплаћују према 

стандардном ценовнику понуђача.  

 понуђачи су у обавези да доставе детаљну спецификацију понуђених пакета са ценама 
претплате и додтаног саобраћаја, ценовник додатних услуга, роминг додатака и додатака за 

интернет. 

 након потрошених минута и СМС порука и других услуга које су укључене у месечну 
претплату изабраних пакета, понуђач мора да онемогући потрошњу преко утврђене 

претплате по броју на захтев наручиоца; 

 минимална прихватљива цена  пакета је 0,01 динар без ПДВ-а; 

 могућност припејд допуне за Пакет 1 . Обавезно доставити посебан ценовник припејд 
саобраћаја који ће се наплаћивати са допуне након потрошеног бесплатног саобраћаја. 

 могућност активације роминг тарифних додатака на захтев наручиоца 

 бесплатни позиви према специјалним службама: полиција, хитна помоћ и ватрогасци; 

 опредељен буџет за телефоне у износу до 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом је могуће корисити 

за набавку телефонских апарата по избору Наручиоца, за цену од 1,00 динара, по мобилном 

апарату, у току трајања уговорне обавезе; наручилац има право да за наведену суму тражи 

испоруку било ког апарата који се налази у званичном тренутно важећем каталогу понуђача; 

испорука телефона се врши по отпремници и не утиче на трајање уговорне обавезе; 

испоручени уређај се приликом испоруке не везује за појединачне бројеве наручиоца. 

 Минимална месечна потрошња, представља обавезујући рачун за Наручиоца  у коју нису 
укључене претплате и накнаде за рачун других, а коју је наручилац  у обавези да плати сваког 

месеца. 

 за пакете 1, 2, 3 и 4  бесплатан и неограничен пренос података након потрошених МБ 
укључених у месечну претплату уз смањену брзину протока али не мању од 64 Кб/с; 

 задржавање телефонских бројева чланова групе наручиоца;  

 у случају промене оператора, трошкове преноса бројева сноси оператор - прималац броја; 

 изабрани понуђач мора имати обезбеђен сервис, преузимање са адресе корисника,  и враћање 
апарата са сервиса од стране мобилног оператера. 
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 Понуђач је у обавези да достави цену роминг пакета чија је цена  једнака збиру цена: 
разговора у ромингу (долазни и одлазни саобраћај)  у Босни и Херцеговини , СМС поруке у 

ромигу у Босни и Херцеговини и 1ГБ интернета у ромингу у Босни и Херцеговини по ФУП-

у , 1ГБ по пуној брзини а затим се брзина обара. Пакет ће бити активан на свим бројевима; 

 Понуђач мора по захтеву наручиоца да обезбеди за поједине или све бројеве из групе доставу 
појединачних обрачуна на кућну адресу

 

 листинг одлазног саобраћаја се не наплаћују; 

 све остале услуге се наплаћују према стандардном ценовнику Понуђача; 

 омогућен путем администраторског налога континуирани бесплатан увид у стање рачунаи 
бесплатног саобраћаја на појединачном броју у току месеца; 

 Уговорени период  од  24 месеца почевши од  дана закључења уговора о јавној набавци; 
 

Уз понуду обавезно доставити Мапе покривености мобилним сигналом територије Општине 

Бајина Башта и локација од посебног интереса за наручиоца из табеле закључно са 

31.12.2018. године, Ценовник телефона са ценама исказаним у динарима (са ПДВ-ом) 

оверену од стране овлашћеног лица понуђача који је важећи за све време важења уговора, 

Tабелу покривености мобилним сигналом локација од посебног интереса и изјаву 

овлашћеног лица Понуђача дату под кривичном, и материјалном одговорношћу о тачности 

података о покривености мобилним сигналом локација на територији Општине Бајина Башта 

локација од посебног интереса за наручиоца из табеле датих у понуди. Обавеза је Понуђача 

да изврши обилазак локација Наручиоца и изврши мерење сигнала мобилне мреже уз 

присуство овлашћеног лица Наручиоца. Понуђач је у обавези да најави долазак Наручиоцу 

пре планираног обиласка локација најкасније два дана пре доласка на маил 

javnenabavkebb@gmail.com. Приликом обиласка потребно је сачинити Извештај о мерењу 

сигнала и исти приложити уз понуду. Такође,Понуђач је дужан да приложи пуномоћје за 

особу која ће испред Понуђача извршити мерења,при чему образац обиласка локације 

оверава особа која испред понуђача врши мерење сигнала као и представник наручиоца. 

Уколико измерени сигнал не буде задовољио минимум квалитета сигнала или се Обилазак и 

мерење сигнала не изврше или не доставе уз понуду, понуда ће бити одбијена. Рок за обилазак 

локација је до 22.02.2019. године до 12:00 часова. 

 

Локација Сигнал  ДА/НЕ 

Пилица  

Заглавак  

Јагоштица  

Перућац (брана)  

Рогачица  

Наручилац ће 126 картица из своје пословне мреже распоредити у 4 група, активирајући 4 

одговарајућа пакета који укључују следеће количине саобраћаја: 

mailto:javnenabavkebb@gmail.com
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ОПИС ПАКЕТА 
 

Укључено у 

претплату 

(минимални 

захтев): 

Пакет 

1 

Пакет 

2 

Пакет 

3 

Пакет 

4 

 

Број минута у 

групи 

Наручиоца 

неогра-

ничено 

неогра-

ничено 

неогра-

ничено 

неогра-

ничено 

 

Број минута ка 

свим мрежама 
- 300 

неогра-

ничено 

неогра-

ничено 

 

Број СМС 

порука 
- 300 

неогра-

ничено 

неогра-

ничено 

 

Могућност 

припејд допуне 
да - - - 

 

Број МБ за 

пренос података 

у максималној 

брзини 

200 3000 5000 10000 

 

КОЛИЧИНА 

ПАКЕТА 

највише 

до  

100% 

бројева 

највише 

до  20% 

бројева 

највише 

до  60% 

бројева 

највише 

до  50% 

бројева 

 

 

Наручилац је у обавези да се изјасни о количини пакета у року од 30 дана од потписивања 

уговора. 

 

Начин и динамика испоруке 

Испорука  услуга мобилне телефоније започеће у року до 10 дана након потписивања  уговора. 
Услуга мобилне телефоније омогућава разговор, као и слање смс и ммс порука у мрежи и ван мреже 

мобилног оператера у земљи и иностранству, затим разговора према фиксним телефонским 

линијама, могућност коришћења интернета кроз предметну услугу, проверу стања рачуна и 

коришћење корисничког сервиса код понуђача као и све остале услуге обухваћене мобилном 

телефонијом, а које наручилац користи у току трајања уговора. 

Изабрани понуђач - добављач је у обавези да испоручи услуге у складу са датом понудом која 

квалитативно и технички одговара опису датом у конкурсној документацији.  

Наручилац ће по спроведеном поступку јавне набавке закључити уговор о јавној набавци на период 

од 24 месеци. 

 

Стандард квалитета 

Понуђач мора пружати предметну услугу у складу са условима који произилазе из одговарајуће 

лиценце 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. 
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Уз понуду, Понуђач доставља и Изјаву којом гарантује да  је при састављању понуде поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,  запошљавању  и  условима  рада,  

заштити  животне средине,као и да гарантује да му није изречена мера забрана обављања 

делатности, која је на снази у време подношења понуде – Образац IV конкурсне документације. 

 

Гаранција  

Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених услуга у складу са важећим прописима и  

установљеним  нормативима и стандардима за такву врсту добара.  

Гаранција на пружене услуге мора трајати колико износи период трајања уговора.  

 

Рекламација 

У случају установљених недостатака у квалитету и квантитету испоручених услуга  или недостатака 

који су се накнадно установили, Наручилац ће одмах након уочених недостатака позвати Понуђача-

добаљача, да заједнички констатују уочене недостатке и понуђач-добављач је дужан да уочене 

недостатке отклони у року од једног дана од дана када је уочен недостатак. 

 

Уколико овлашћено лице наручиоца уочи недостатке везане за коришћење телефонских апарата, 

испоручилац је у обавези да уочено отклони у року од 5 дана од дана констатовања, с тим што је 

испоручилац услуга дужан да за тај временски период обезбеди други апарат до повратка са сервиса. 

 

Услови плаћања представљају услов који је Наручилац одредио конкурсном документацијом, и исти 

се морају испоштовати у оквиру понуде, а и као будућа уговорна обавеза, јер исти представљају 

саставни део Модела уговора, који ће се закључити са изабраним понуђачем након окончања 

поступка јавне набавке. 

 

Напомена: Изабрани понуђач/Добављач под материјалном и моралном одговорношћу 

прихвата обавезу да реализује предметну јавну набавку у складу са наведеном Техничком 

спецификацијом. 

 

 

 

 

Место и датум:  Понуђач: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

      

1. Обавезни услови:  

  

  У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:   

      

1.) да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар;   

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;  

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;  

4.) да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 
дозвола предвиђена посебних прописом (дозвола издата од стране Републичке агенције за 
електронске комуникације (РАТЕЛ);   

 5.) да је поштовао 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.  

  

  

2.  Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова:  

    

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са члана 
77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве понуђача (Образац бр. 4, дат је у 
поглављу VI) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке – понуђач доказује достављањем 
важеће дозволе/лиценце коју је издала Републичка агенција за електронске комуникације за 
територију РС, коју доставља у виду неоверене копије и то:  

  - дозвола/лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне 

телекомуникационе мреже издате од стране РАТЕЛ-а.  
 Изјава понуђача мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.  

    

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је 
дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 4.1.), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
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 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4.), мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.   

    

 Ако је понуђач поднео изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама - Образац број 4. 
односно број 4.1., Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора, захтевати од 
понуђача, чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 
испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  

 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.  
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
  

  

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена коју чини збирна цена пакета 1, 2, 3 и 4 и 

минималне месечне потрошње.  

Уколико две или више понуда имају исту цену предност ће имати понуђач који понуди нижу цену 

пакета 4.  

Уколико две или више понуда имају исту цену предност ће имати понуђач који понуди нижу цену 

пакета 3.  

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће донети 

одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде имао нижу цену роминг 

пакета. 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће донети 

одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде имао нижу цену разговора 

у ромингу у Босни и Херцеговини. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

1) Образац понуде (Образац 1);  

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

4) Образац изјаве понуђача о испуњености  обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 

(Образац 4); 

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености  обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 

(Образац 4.1); 

6) Образац изјаве о независној понуди (Образац 5);  

7) Образац  потврде о обиласку терена и извештај о резултатима мерења сигнала мобилне мреже 

(Образац 6). 
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Образац 1. 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   
  

Понуда бр. ________________ од ___________ за јавну набавку услуга број У МВ 18/19 - Услуге 
мобилне телефоније  

  
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

  

 Назив понуђача:    

 Адреса понуђача:    

 Матични број понуђача:    

 Пиб:    

Врста правног лица:  

(заокружити један од понуђених одговора)  

а) микро         г) велико 

б) мало           д) физичко лице 

в) средње 

 Име особе за контакт:    

 Електронска адреса понуђача (e-mail):    

 Телефон:    

 Телефакс:    

 Број рачуна понуђача и назив банке:    

 Лице овлашћено за потписивање уговора:    

   
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:   

  

 А) САМОСТАЛНО   

 Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

  

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

  

1)  Назив подизвођача:    

  Адреса подизвођача:    

  Матични број:    

  ПИБ:    

  Име особе за контакт:    

  Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач:  

  

  Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач:  

  

2)  Назив подизвођача:    

  Адреса подизвођача:    

  Матични број:    

  ПИБ:    

  Име особе за контакт:    

  Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач:  

  

  Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач:  

  

  

Напомена:   

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

  

1)  Назив учесника у заједничкој понуди:    

  Адреса:    

  Матични број:    

  ПИБ:    

  Име особе за контакт:    

2)  Назив учесника у заједничкој понуди:    

  Адреса:    

  Матични број:    

  ПИБ:    

  Име особе за контакт:    

3)  Назив учесника у заједничкој понуди:    

  Адреса:    

  Матични број:    

  ПИБ:    

  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 - за јавну набавку бр. ____________набавка услугa 
мобилне телефоније. 

 

Укупна месечна претплата за 126 бројева. 

 

Ред. 

бр. 
Пакет 

Цена (без 

ПДВ-а) 
ПДВ 

Цена (са ПДВ-

ом 

1. Пакет 1       

2. Пакет 2       

3. Пакет 3       

4. Пакет 4    

5. 

Минимална 

месечна 

потрошња 

   

Укупна цена на месечном нивоу 

(1+2+3+4+5) у дин без ПДВ 
 

Укупна цена на месечном нивоу 

(1+2+3+4+5) у дин са ПДВ 
 

 

Рок и начин плаћања: 
Плаћање се врши у року од 45 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна, за услуге извршене 

у претходном месецу. 

Рок важења понуде износи: ______ дана од дана јавног отварања понуде (не може бити краћи од 

30 дана од дана јавног отварања понуде). 

Рок за испоруку мобилних апарата (не дужи од 10 дана): ____ дана. 

Гарантни рок за мобилне апарате (не краћи од 24 месеца): ____ месеца. 

Цена роминг пакета износи: ______ динара без ПДВ од чега цена разговора у ромингу у Босни и 

Херцеговини долазни саобраћај ______ динара без ПДВ одлазни саобраћај ______ динара без ПДВ, 

цена СМС поруке у ромигу у Босни и Херцеговини______ динара без ПДВ и цена 1ГБ интернета у 

ромингу у Босни и Херцеговини ______ динара без ПДВ. 
 

Место и датум:  Понуђач: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 

Напомена: 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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Образац 2. 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ 

СА   УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Образац структуре цене – услуге мобилне телефоније за 126 бројева. 

 

 

1. 
Укупна цена без  ПДВ-а (за све пакете и минималну 

месечну потрошњу) 

 

2. Стопа ПДВ-а 
 

3. Износ ПДВ-а, на укупну цену 
 

4. 
Укупна цена са ПДВ-ом за све пакете и минималну 

месечну потрошњу  (Укупна цена без 

ПДВ-а + Укупан износ ПДВ-а) 

 

 

  

   

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 

 

Под тачком 1 уписати укупну цену без ПДВ-а. 

Под тачком 2 уписати стопу ПДВ-а. 

Под тачком 3 уписати износ ПДВ-а, на укупну цену. 

Под тачком 4 уписати укупну цену са ПДВ-ом.  

  

  

 

  

Место и датум:  Понуђач: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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 Образац 3. 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
  

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр, 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) као и чланом 6. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015), достављамо образац са 
структуром трошкова за припремање понуде у јавној набавци: услуге мобилне телефоније - 
број У МВ 18/19 и то:  

  

  

 За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној набавци,   

Понуђач:____________________________, из ______________________  је имао следеће 
трошкове:  

  

Ред. 

бр.  
ВРСТА ТРОШКА  ИЗНОС ТРОШКА У РСД  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

  УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА:    

  

Напомена: 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:  Понуђач: 

 

________________________ 

 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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Образац 4. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ  ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу         

  

И З Ј А В У  

  
  

 Понуђач  ______________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне 
набавке услуга – услуге мобилне телефоније бр. У МВ 18/19, испуњава све услове из 
чл. 75. ЗЈН, 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 нису осуђивани 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 за предметну јавну набавку;  

 

  

  

Место и датум:  Понуђач: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 

 

НАПОМЕНА: Наручилац задржава право, сходно чл. 79. ст.1. Закона о јавним набавкама, да 
може од  понуђача чија  понуда  буде оцењена као најповољнија, захтевати оригинал или 
оверене копије свих или појединих доказа.  

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

НАПОМЕНА: уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, 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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Образац 4.1 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ  ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

  

  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу         

  

И З Ј А В У  

  

  

 Подизвођач  ______________________________ [навести назив подизвођача] у поступку 
јавне набавке услуга – услуге мобилне телефоније бр. У МВ 18/19, испуњава све услове 
из чл. 75. ЗЈН, 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 нису осуђивани 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;  

  

  

Место и датум:  Понуђач: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 

  

  

НАПОМЕНА: уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. НАПОМЕНА: образац 
копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача.  
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 Образац 5. 

 

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВА 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 услуга – услуге мобилне телефоније бр. У МВ 18/19, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

  

Место и датум:  Понуђач: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 

  

  

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручилац 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.  

  

  
  

  
  

  
 



 

Страна 22 од 33 

 

Образац 6. 

 

ОБРАЗАЦ  ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА И ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА  

МЕРЕЊА СИГНАЛА МОБИЛНЕ МРЕЖЕ  
  

  

Овим потврђујем да је Понуђач _________________________________ дана _____________ 

извршио обилазак локација од посебног интереса за наручиоца и извршио мерења сигнала.  

 

Резултати мерења су: 
 

Локација Сигнал  ДА/НЕ 

Пилица  

Заглавак  

Јагоштица  

Перућац (брана)  

Рогачица  

 

  

  
  

Место и датум:  Понуђач: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА   

- о набавци услуга мобилне телефоније -   

         закључен у Бајиној Башти, између:  

 

 1. Општинска управа општине Бајина Башта, Душана Вишића бр. 28, ПИБ: 101960656, 
Матични број: 07355866 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа Јелена Филиповић – 
начелник Општинске управе општине Бајина Башта, и  

 2.________________________ из _______________, ул.____________________ бр._____, (у 
даљем тексту: Оператер), кога заступа ___________________________________ .  

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:  

Да је Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности, број У МВ 18/19 извршио 
прикупљање понуда за предметне услуге.  

Да је Оператер доставио понуду број ______________ од ________________године која је 
саставни део овог Уговора. (у уговору ће се навести број и датум понуде заведене код 
Наручиоца)  

Да је Наручилац доделио уговор о јавној набавци Оператеру Одлуком број _____________од 
__________________ године.  

Члан 1.  

 

Предмет овог уговора је набавка услуга мобилне телефоније. Врсте, техничке карактеристике, 
квалитет, количина и опис услуга утврђене су према Позиву за подношење понуда и 
Конкурсној документацији Наручиоца, објављеним на Порталу јавних набавки дана 
14.02.2019. године, и прихваћеној понуди Оператера број_________ од __________ 2019. 
године, у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности, а исказане су у спецификацији 
која чини саставни део конкурсне документације. Понуда са спецификацијом чини саставни 
део овог уговора. 

 

Члан 2.  

 

 Оператер се обавезује да Наручиоцу пружа услуге мобилне телефоније, у складу са условима 
и роковима из понуде бр. ________ од ________2019. године, са уговореном минималном 
месечном загарантованом обавезом (потрошњом) за све бројеве и све услуге заједно у износу 
од ____________ динара без пдв-а, односно ____________ динара са пдв-ом.  За све остале 
услуге које нису наведене у понуди односно спецификацији, у случају коришћења истих од 
стране Наручиоца, односно запослених код Наручиоца у току трајања Уговора, Оператер је у 
обавези да исте фактурише према тржишним ценама из важећег ценовника на дан промета 
услуга.  

Члан 3.  

 

 Уговорне стране прихватају цене које је Оператер дао у понуди. Уговорне стране су сагласне 
да су цене из прихваћене понуде фиксне и да се не могу мењати током трајања уговора, изузев 
у делу који се односи на трошкове на чије креирање не утиче Оператер.  
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 Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно плаћања у 
2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом Наручиоца за 
2019. годину, за ове намене. За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2020. и 2021. 
години, Наручилац ће вршити плаћање Оператеру по обезбеђивању финансијских средстава 
усвајањем финансијског плана за 2020. и 2021. годину. Уколико услед објективних околности, 
које не зависе од воље Наручиоца, исти буде доведен у ситуацију да не може да користи 
средства предвиђена овим уговором, неће се сматрати да Наручилац није испунио уговорне 
обавезе.  

 Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења уговора, без претходног спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% вредности првобитно закљученог уговора.  

У случају из претходног става Оператер и Наручилац ће закључити анекс уговора, којим ће 
регулисати повећање уговорене вредности.   

    

Члан 4.  

 

Плаћање се врши у року од 45 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна, за услуге 
извршене у претходном месецу.  

Члан 5.  

Оператер се обавезује да:  

- приликом испоруке мобилних апарата Наручиоцу преда оригиналну документацију: 
гаранцију, упутство за употребу и одржавање, као и друга пратећа документа. Гарантни лист 
и упутство за употребу и одржавање морају бити предати у оригиналу и у преводу на српски 
језик,  

- обезбеди све потребне услове за несметано коришћења услуга које су предмет овог уговора 
и мобилних апарата,  

- обезбеди одржавање мобилних апарата у гарантном року, односно за време трајања уговора,  

- обезбеди Наручиоцу на коришћење заменски мобилни апарат за време сервисирања 
одређеног мобилног апарата,  

- обезбеди Наручиоцу задржавање постојећих бројева,  

- у случају промене садашњег оператера, сноси трошкове преноса постојећих корисничких 
бројева.  

 

 Испорука и предаја мобилних апарата врши се уз издавање отпремнице.  

 Испорука мобилних апарата који су предмет овог уговора извршиће се у року од __ (дана) од 
дана потписивања уговора, а место испоруке је седиште наручиоца. Гарантни рок за мобилне 
апарате износи _____________________.  

 

Члан 6. 

 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, и закључује се на период од две године. 
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Члан 7.  

 

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити закључивањем анекса у писаној форми, уз 
сагласност Уговорних страна, у складу са законом.  

  

Члан 8.  

 

Свака Уговорна страна има право једностраног раскида овог Уговора, у складу са Законом, 
при чему једнострани раскид Уговора мора бити образложен и учињен у писаној форми, а 
отказни рок износи тридесет (30) дана.  

Уговорне стране утврђују да је једнострани раскид Уговора из става 1. овог члана могућ само 
уколико је страна која једнострано раскида Уговор у потпуности испунила своје обавезе по 
основу овог Уговора, настале до дана раскида Уговора, о чему потписује изјаву коју доставља 
заједно са обавештењем о раскиду из става 1. овог члана.  

Свака Уговорна страна има право да једнострано раскине Уговор у свако доба и без отказног 
рока, ако друга Уговорна страна не извршава обавезе на Уговорени начин и у Уговореним 
роковима, а које неправилности не отклони ни у року од десет (10) дана од дана пријема 
писменог упозорења друге Уговорне стране.  

Уколико се Уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор 
закључен и констатују да су за време трајања овог Уговора наступиле такве промењене 
околности због којих је неоправдано да овај Уговор и даље буде на снази, Уговорне стране 
могу да споразумно раскину овај Уговор.  

  

Члан 9.  

 

  Све евентуалне спорове у вези овог уговора Наручилац и Оператер ће покушати решити 
споразумно, у противном надлежан је суд у Ужицу.  

  

Члан 10.  

 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.  

  

Члан 11.  

 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка.  

 

 

Наручилац:   Продавац: 

 

________________________ М.П. М.П. ________________________ 

Јелена Филиповић, 

дипломирани правник 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

  

Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:  

Понуда мора да буде састављена на српском језику.  

Понуђач је дужан да пoнуду сачини на српском језику према заахтевима из конкурсне 
документације. На енглеском језику може се дати део понуде који се односи на техничке 
карактеристике, квалитет и техничку документацију. Наручилац који у поступку прегледа и 
оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће 
понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде.  

  

Начин подношења понуде:  

 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:    

Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта, са 

обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда за јавну набавку - Услуге мобилне телефоније, 

бр. У МВ 18/19 - НЕ ОТВАРАТИ“   

  

Рок за подношење понуда је 01.03.2019. године до 13,00 часова.    

Понуде ће се отварати 01.03.2019. године у 13,30 часова.   

    

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници Понуђача 
морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре 
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.   

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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.   

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

1.) Образац понуде (Образац 1.);  

2.) Образац структуре понуђене цене (Образац 2.);  

3.) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3.), ако се понуђач одлучи да  

искаже трошкове припремања понуде;  
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4.) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне  

набавке - чл.75. ЗЈН (Образац 4.);  

5.)  Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне  

набавке - чл.75. ЗЈН (Образац 4.1.), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;  

6.) Образац изјаве о независној понуди (Образац 5.);  

7.) Образац потврде о обиласку терена и извештај о резултатима мерења сигнала  

мобилне мреже (Образац 6.);  

8.) Модел уговора;  

9.) Споразум, у случају подношења заједничке понуде; 

10.) Детаљна спецификација понуђених пакета (Пакет 1, Пакет 2, Пакет 3, Пакет 4);  

11.) Детаљна спецификација саобраћаја који се тарифира у оквиру припејд допуне након 

потрошеног бесплатног саобраћаја у оквиру Пакета  1;  

12.) Спецификација мобилних телефона које понуђач нуди у оквиру понуђеног буџета по 

бенефицираним ценама од 1,00 динар;  

13.) Лиценце или потврду РАТЕЛ-а  о упису у регистар оператера (у зависности за коју се 

партију даје понуда)  за јавну мобилну односно фиксну телекомуникациону мрежу коју издаје 

Републичка агенција за електронске комуникације – РАТЕЛ; 

14.) Званични ценовник припејд саобраћаја који ће се наплаћивати са допуне након 

потрошеног бесплатног саобраћаја. 

  

Уколико комисија установи да није приложен неки од тражених образаца или прилога 
наведених у конкурсној документацији, одбиће ту понуду као неприхватљиву. 

 

Партије:    

        Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).  

  

Понуда са варијантама:  

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

  

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.   

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинске управе општине 
Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта,  са назнаком:  

„Измена понуде за јавну набавку - Услуге мобилне телефоније, број јавне набавке У МВ 
18/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Допуна понуде за јавну набавку - Услуге мобилне телефоније, број јавне набавке У МВ 
18/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или  
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„Опозив понуде за јавну набавку - Услуге мобилне телефоније, број јавне набавке III-04404-
1-24/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или „Измена и допуна понуде за јавну набавку - Услуге 
мобилне телефоније, број јавне набавке У МВ 18/19 - НЕ ОТВАРАТИ”  

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

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

  

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 (Образац 1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.  

  

Понуда са подизвођачем:  

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1.) 
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 (Образац 4.1.).  

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.  

  

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 обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:   

-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем,   

-опису 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 ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац 4.).  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.   
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара.  

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.  

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  

  

Услови и начин плаћања и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде:  

Наручилац ће вршити плаћање у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.   

Гарантни рок за мобилне апарате не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке.  

Понуђач је у обавези да приликом испоруке мобилних апарата наручиоцу преда оригиналну 
документацију: гаранцију, упутство за употребу и одржавање, као и друга пратећа документа. 
Гарантни лист и упутство за употребу и одржавање морају бити предати у оригиналу и у 
преводу на српски језик.   

  

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

 Цене у понуди се исказују у динарима, са и без пореза на додату вредност, 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. Ако је у понуди исказана 
неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.   

Цена је фиксна и не може се мењати.   

 НАПОМЕНА: Фиксност се односи на уговорену месечну обавезу. Наравно да цена не 
може бити фиксна у делу који се односи на трошкове на чије креирање не утиче понуђач.   

  

Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, 
укључујући и њихове подизвођаче:  

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

  

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:  

 Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу Наручиоца – Општинска управа 
општине Бајина Башта, 31250 Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28 или путем електронске 
поште: javnenabavkebb@gmail.com, 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 5 дана 
пре истека рока за подношење понуда.   

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор 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 бр. У МВ 18/19.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.   
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.   

Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  
и то:   

-путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници;  

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште, 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.  

  

 Додатна објашњења од Понуђача после отварања понуда, контрола код Понуђача 
односно његовог Подизвођача:  

 Наручилац може писаним путем да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) 
код Понуђача односно његовог Подизвођача.  

 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.  

  

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.  

  

Негативне референце:  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године од дана објављивања 
позива за подношење понуда.  

Доказ може бити:  

1.) правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;  

 2.) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 
или испуњења уговорних обавеза;    

3.) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4.) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
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5.) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором;  

6.) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

7.) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8.) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама.  

  

Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права Понуђача:  Захтев за 
заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес 
за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.   

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:  

Републичка комисија).   

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email: 
javnenabavkebb@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.   

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.   

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 
за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.   

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

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

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

Захтев за заштиту права мора да садржи:   

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

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

4)повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5)чињенице и доказе којима се повреде доказују;  6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог 
ЗЈН; 7) потпис подносиоца.   

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:   

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

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

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, 
као и датум извршења налога.   

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;   

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  

(7) сврха: ЗЗП; Општинска управа општине Бајина Башта; јавна набавка ЈН III-04- 
У МВ 18/19;   

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

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

(10) потпис овлашћеног лица банке, или   

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене 
под тачком 1, или   

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права 
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води 
у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 
прописом. Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  

  

Рок у коме ће позвани Понуђач, по пријему одлуке о додели уговора, приступити 
закључењу уговора:  

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.   

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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ПРИМАЛАЦ:  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА  

Улица: Душана Вишића број 28  

31250 Бајина Башта  

  

  

  

ПОНУДА  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА  

  

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

ЈН бр. У МВ 18/19  

- НЕ ОТВАРАТИ !!! -  

  

  

датум и сат подношења:  

(попуњава писарница)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПОНУЂАЧ  

  

Назив: _____________________________ 

Адреса: _____________________________ 

Број телефона: _____________________________ 

Број телефакса: _____________________________ 

Е-mail адреса:  _____________________________ 

Име и презиме овлашћеног 

лица за контакт:   _____________________________ 

 


