3. Врши се измена и допуна тачке 14. Одељка 3. „Упутство понуђачу како да сачини понуду“,
тако да тачка 14. сад гласи:
„Понуђач или група понуђача, чија понуда буде изабрана као најповољнија, се обавезује да
приликом потписивања уговора као гаранцију за добро извршење посла у уговореном року,
квалитету и обиму, Наручиоцу преда соло меницу(потписану и оверену). Уз меницу је потребно
доставити потписано и оверено менично овлашћење на износ од 240.000,00 динара (15% у
случају из члана 83.став 12. Закона), са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека
рока за коначно извршење посла, картон депонованих потписа, код једне од банака и потврду о
регистрацији менице, сагласно одлуци НБС о ближим условима, садржини и вођењу регистра
меница и овлашћења (Сл. гл. РС, број 56/11). У случају промене овлашћених лица, Понуђач је
дужан да Наручиоцу и банци достави одговарајући истоветни писани документ, тј. да обезбеди
наплативост менице у случају овакве промене. Важност достављеног средства обезбеђења
доброг извршења посла мора бити најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност достављенoг средства обезбеђења за добро извршење посла се мора
продужити.„
4. Врши се измена и допуна тачке 24. Критеријуми за доделу уговора у Одељку 3. Упутство
понуђачу како да сачини понуду, тако да измењен сада гласи:
24. Критеријуми за доделу уговора
Избор најповољније понуде извршиће Комисија наручиоца
најповољније понуде користећи следеће елементе критеријума:

по

критеријуму

1) Цена месечне претплате по броју(максимално 400,00дин):

економски

- макс. 5

пондера
По формули: (Најнижа понуђена цена/ Понуђена цена) x 5
2) Разговор у домаћем саобраћају у оквиру мреже понуђача, ван пословне мреже
Наручиоца
- макс. 25 пондера
По формули: (Најнижа понуђена цена/ Понуђена цена) x 25
3) Разговор у домаћем саобраћају према мрежама других оператера мобилне
телефоније, ван пословне мреже Наручиоца
- макс. 25 пондера
По формули: (Најнижа понуђена цена/ Понуђена цена) x 25
4) Разговор у домаћем саобраћају према фиксној телефонији

- макс.10 пондера

По формули: (Најнижа понуђена цена/ Понуђена цена) x 10
5) СМС порука у домаћем саобраћају, ван пословне мреже

- макс.10 пондера

По формули: (Најнижа понуђена цена/ Понуђена цена) x 10
6) Количина интернет саобраћаја у МБ у оквиру претплате по броју

- макс.5 пондера

По формули: (Понуђена количина / Највећа понуђена количина) x 5
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7) Цена 1КБ након потрошених МБ у оквиру претплате по броју

- макс.5 пондера

По формули: (Најнижа понуђена цена/ Понуђена цена) x 5
8) Одобрени буџет за набавку мобилних апарата

- макс. 15 пондера

По формули: (Понуђени износ буџета / Највиши износ буџета) x 15
Напомена: У циљу прецизног математичког израчунавања и избегавања математичке операције
дељења са нулом, ни једна понуђена цена не може бити мања од 0,01 динар.
Заокруживање добијених пондера врши се на две децимале.
5. Врши се измена „Обрасца понуде“ Одељка 4. конкурсне документације, тако да
измењен сада гласи:
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4.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. __________ од _________ за јавну набавку мале вредности услуга:
Услуге мобилне телефоније бр. Јн. У-1/2014-МВ
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Одговорно лице:
Овлашћено лице за потписивање
уговора:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
e - mail:
Број рачуна понуђача и назив
банке:
Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:
Понуду подносим:
1. Самостално


Уколико се понуда подноси 2. Са подизвођачем:
самостално означити број 1
2.1. ________________ који у укупној вредности
понуде учествује у делу ________________ у
износу од _________ динара што износи __%
вредности понуде.
 уколико је заокружено 2
2.2.
________________ који у укупној вредности
навести назив и седиште свих
понуде учествује у делу ________________ у
подизвођача
износу од _________ динара што износи __%
напомена:унети процентуално
вредности понуде.
учешће
подизвођача
у
предметној јавној набавци
3. Заједнички са:
3.1. ________________


уколико је заокружено 3
навести назив и седиште свих
учесника у заједничкој понуди

3.2. ________________

Општи подаци о подизвођачу
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Назив подизвођача:
Адреса подизвођача:
Овлашћено лице:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
e - mail:
Број рачуна подизвођача и назив
банке:
Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:
Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Овлашћено лице:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
e - mail:
Број рачуна понуђача и назив
банке:
Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:
1.Цена месечне претплате по броју
(максимално 400,00дин) без ПДВ-а:
1.1. Порез на додату вредност:
1.2. Цена месечне претплате по
броју (максимално 400,00дин) са
ПДВ-ом:
2. Разговор у домаћем саобраћају
у оквиру мреже понуђача, ван
пословне мреже Наручиоца без
ПДВ-а:
2.1. Порез на додату вредност:
2.2.
Разговор
у
домаћем
саобраћају
у
оквиру
мреже
понуђача, ван пословне мреже
Наручиоца са ПДВ-ом:
3. Разговор у домаћем саобраћају
према мрежама других оператера
мобилне
телефоније,
ван
пословне мреже Наручиоца без
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ПДВ-а:
3.1.Порез на додату вредност:
3.2.
Разговор
у
домаћем
саобраћају према мрежама других
оператера мобилне телефоније,
ван пословне мреже Наручиоца са
ПДВ-ом:
4. Разговор у домаћем саобраћају
према фиксној телефонији без
ПДВ-а:
4.1. Порез на додату вредност:
4.2.
Разговор
у
домаћем
саобраћају
према
фиксној
телефонији са ПДВ-ом:
5.СМС
порука
у
домаћем
саобраћају, ван пословне мреже
без ПДВ-а:
5.1. Порез на додату вредност:
5.2. СМС порука у домаћем
саобраћају, ван пословне мреже са
ПДВ-ом:
6. Количина интернет саобраћаја у
МБ у оквиру претплате по броју:
7. Цена 1КБ након потрошених МБ
у оквиру претплате по броју без
ПДВ-а:
7.1. Порез на додату вредност:
7.2. Цена 1КБ након потрошених
МБ у оквиру претплате по броју са
ПДВ-ом:
8.Одобрени буџет за набавку
мобилних апарата без ПДВ-а
(унети укупан износ буџета):

Рок важења понуде (минимум 60
дана од дана отварања понуда):

____ дана од дана отварања понуда.

Начин и рок плаћања: одложено у
року не краћем од 20 календарских
дана,
а
не
дужим
од
45
_____ дана након испостављања фактуре за
календарских
дана,
након
извршене услуге за претходни месец.
испостављања
фактуре
за
извршене услуге за претходни
месец.
Напомена:
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Датум: ___________

Понуђач или овлашћени
представник групе понуђача

Место: _______________
М. П.

_______________________
(Потпис )
Подизвођач

М. П.

_______________________
(Потпис )

Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места
у табели потребно је копирати табелу и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у
заједничкој понуди.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду део табеле „Општи подаци о понуђачу“ треба
са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој
понуди треба навести у делу табеле „Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди“.....
Нлох66.
6. Брише се одељак 5.Образац меничног писма-овлашћења
јоиј
В......................
Вр 7. Врши се измена и допуна постојећег Одељка 7.Услови за учешће у поступку јавне набавке
из чл.75. и 76.ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, тако што се додаје
тачка 5. , те измењен и допуњен Одељак 7. Сада постаје Одељак 6. и гласи:
ши се иВвВвзме
6.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђач у поступку јавне набавке мора да испуни следеће услове:
Редни
Обавезни услови:
број

1.

- да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар

2.

- да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
чланови 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.

- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуда

4.

- 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
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5.

Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа у складу са чланом 75. став 1.
тачка 5) ЗЈН, за обављање делатности која је предмет јавне набавке у складу са
Законом о електронским комуникацијама и подзаконским актом

Упутство за доказивање обавезних и додатних услова:
 Испуњеност услова од 1. до 4. Понуђач доказује ИЗЈАВОМ.
 Изјава се подноси на обрасцу изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који
се попуњава, потписује од стране понуђача и оверава печатом.


Испуњеност услова под тачком 5. Понуђач доказује достављањем Важеће лиценце за јавну
мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже које
је издала Републичка агенција за електронске комуникације за територију Републике
Србије



Уколико понуду подноси група понуђача образац изјаве треба копирати у довољном броју
примерака и попунити, потписати и печатом оверити за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.



Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац изјаве за подизвођаче, треба
од стране и понуђача и подизвођача да буде попуњен, потписан и оверен печатом (уколико
је више подизвођача, образац треба копирати у довољном броју примерака и попунити,
потписати и печатом оверити за сваког подизвођача).



У случају сумње у испуњеност наведених услова, Наручилац задржава право да захтева
проверу истих, а на основу достављене Изјаве од стране понуђача. Уколико наручилац
утврди да је понуђач приказивао неистините податке, понуда тог понуђача ће се сматрати
неприхватљивом и биће одбијена.

ГРУПА ПОНУЂАЧА
 Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди
мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца, а услов
наведен под редним бројем 5. овог обрасца дужан је да испуни сваки понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
ПОДИЗВОЂАЧИ
 Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди
достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. овог
обрасца.
ПРОМЕНЕ
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
8. Врши се измена и допуна постојећег одељка 10. Техничке спецификације, у тачкама
2,4,6,11, а додају се тачке 13и 14, тако да сад постаје Одељак 9 и у истима гласи:
Врши се измена тачке 2., тако да сада тачка 2. гласи:
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„2. Цена успоставе везе према свим мрежама у домаћем саобраћају (укључујући и фиксне линије)
тарифира се са 0,00 дин/сек.”
Врши се измена таче 4. , тако да сада тачка 4. гласи:
„4. Позиви и СМС поруке у корисничкој пословној мрежи Наручиоца тарифира се са 0,00 дин/мин,
односно 0,00 дин/СМС без ограничења.“
Врши се измена таче 6. , тако да сада тачка 6. гласи:
„6. Изабрани понуђач мора омогућити Наручиоцу задржавање постојећих бројева, а тамо где
постоји могућност и постојећи префикс са опцијом скраћеног бирања бројева, са 4 последње
цифре у корисничкој мрежи Наручиоца.“
Врши се измена таче 11. , тако да сада тачка 11. гласи:
„11.Обавезна месечна потрошња износи 100.000,00 дин без ПДВ-а за 250 корисничких бројева,
односно не може бити већа од 400,00 дин по броју.“
Додаје се тачка 13. која гласи:
„13. Провера стања рачуна за претходни месец мора бити могућа најкасније до 5-тог у текућем
месецу. „
Додаје се тачка 14. која гласи:
„14. Понуђач мора обезбедити буџет на основу којег ће испоручити Наручиоцу уређаје, по цени од
1 динар.
Укупан износ буџета који нуди на основу укупне уговорне вредности, понуђач уписује на
одговарајућем месту у Обрасцу понуде.
Понуђач уз понуду доставља ценовник уређаја, по којем ће бити рачуната потрошња одобреног
буџета (цене из достављеног ценовника уређаја су непромењиве). Наручилац ће поруџбину свих
уређаја које може добити на основу одобреног буџета вршити сукцесивно, у току трајања
уговореног периода.“

9. Врши се измена и допуна Одељка 11. Модел Уговора, тако да сада постаје Одељак 10. те
измењен и допуњен Модел уговора сада гласи:
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11.МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРOJ _______________

Закључен дана ______ 2014. године у Лазаревцу, између следећих уговорних страна:
1. Предузеће за заштиту имовине и одржавање објеката „Колубара–Услуге“д.о.о. ул. Колубарски
трг бр.8,11550 Лазаревац кога заступа директор Драган Јевтић, дипл.правник, мат. број 17536630,
ПИБ 103244637, текући рачун 160-397146-89 код Banca Intesa , са једне стране као Наручилац
(у даљем тексту Наручилац услуге)
и
2.__________________________
из
___________,
кога
заступа
директор
______________________, са друге стране као Пружалац услуга матични број ___________,ПИБ
___________ и број текућег рачуна ____________ (у даљем тексту Пружалац услуге),
Заједнички са_______________________________________ матични број ___________, ПИБ
______________ , број текућег рачуна __________
Са подизвођачем____________________________________ матични број ___________, ПИБ
______________ и број текућег рачуна____________
Члан1.
Предмет овог уговора је набавка услуге: Услуге мобилне телефоније.
Услуга мобилне телефоније омогућава разговор, као и слање СМС и ММС порука у мрежи и ван
мреже мобилног оператера у земљи и иностранству, затим разговор према фиксним телефонским
линијама, могућност коришћења интернета кроз предметну услугу, проверу стања рачуна и
коришћење корисничког сервиса код Пружаоца услуге као и све остале услуге обухваћене
мобилном телефонијом, а које Наручилац услуге користи у току трајања Уговора.
Члан 2.
Уговарачи су сагласно утврдили да су јединичне цене услуга која су предмет овог Уговора
утврђене у понуди Пружаоца услуга број _________________, која је саставни део овог Уговора, с
тим што се јавна набавка по овом уговору може извршити до укупне вредности од 2.400.000,00
дин. без ПДВ-а за период од 24 месеца.
Цену утврђену у ставу 1. овог члана Пружалац услуга нема права да повећава за време извршења
овог уговора.
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За све остале услуге које нису наведене у Обрасцу понуде који је саставни део овог Уговора
(roaming, цена СМС порука према иностранству, цена ММС порука, итд.), у случају коришћења
истих од стране Наручиоца услуге у току трајања Уговора, Пружалац услуге је у обавези да исте
фактурише према тржишним ценама из важећег ценовника.
Пружалац услуге је дужан да ценовник из претходног члана учини доступним Наручиоцу услуге у
сваком тренутку.
Члан 3.
Пружалац услуге је у обавези да на дан потписивања Уговора обезбеди све услове и започне са
пружањем предметних услуга у складу са Техничком спецификацијом предмета јавне набавке.
Гаранција на пружене услуге мора трајати до истека рока важности Уговора.
Члан 4.
Пружалац услуге је дужан да пружа услугу мобилне телефоније на територији Републике Србије у
складу са условима који произилазе из важеће дозволе издате од стране РАТЕЛ-а (Републичка
агенција за електронске комуникације).
Члан 5.
Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга сукцесивно плаћа за извршене услуге из члана 1.
овог Уговора, према испостављеним месечним фактурама за претходни месец, у року од _____
( попуњава Пружалац услуге) дана након испостављања сваке појединачне фактуре.
Плаћање се врши на текући рачун Пружаоца услуга број _______________________ код
________________ банке .
Члан 6.
Пружалац услуге одобрава средства на основу којих ће испоручити Наручиоцу услуге уређаје
(таблет уређаје и мобилне телефоне) по цени од 1 динар, у укупном износу од ________________
дин. (попуњава Наручилац услуге, податак ће бити преузет из понуде).
Члан 7.
Наручилац услуге може поднети приговор на износ рачуна или квалитет услуге у року од 30 дана
од дана доспећа рачуна уколико се ради о приговору на износ рачуна, односно да у року од 30
дана од дана пружања услуге, уколико се ради о приговору на квалитет услугу, а Пружалац услуге
је дужан да у року од 15 дана по пријему приговора достави Пружаоцу услуга образложени писани
одговор, којим се изјашњава о приговору.
Приговор се може поднети у писаној форми, електронским путем или путем поште.
Приликом подношења приговора Наручилац услуге је у обавези да приговор поднесе на
званичном меморандуму и мора бити оверен потписом овлашћеног лица и печатом правног лица.
Уколико Наручилац услуга није задовољан начином на који је приговор решен Наручилац услуга
поред осталих права које има у складу са законом може да се у року од 15 дана по пријему
одговора Пружаоца услуга односно од истека рока за достављање одговора обратити Републичкој
агенцији за електронске комуникације и надлежним органима у складу са Законом о заштити
потрошача (“Службени гласник РС” број 73/2010).
Члан 8.
Пружалац услуга је обавезан да приликом потписивања уговора као гаранцију за добро извршење
посла у уговореном року, квалитету и обиму, наручиоцу преда бланко соло меницу (потписану и
оверену), са попуњеним и овереним меничним овлашћењем са назначеним износом од 240.000,00
дин.без ПДВ-а(15% у случају из члана 83.став 12. Закона) и картоном депонованих потписа код
једне од банака и потврду о регистрацији менице, сагласно одлуци НБС о ближим условима,
садржини и вођењу регистра меница и овлашћења (Сл. гл. РС, број 56/11). У случају промене
овлашћених лица, Продавац је дужан да Купцу и банци достави одговарајући истоветни писани
документ, тј. да обезбеди наплативост менице у случају овакве промене. Важност достављеног
средства обезбеђења доброг извршења посла мора бити најмање 30 (тридесет) дана дуже од
дана истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе важност достављеног средства обезбеђења за добро извршење
посла се мора продужити.
Уколико Пружалац услуга не достави цоло меницу у року који је предвиђен Уговором сматраће се
да исти није ни закључен.
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