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НАРУЧИЛАЦ: ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ 

Светозара Марковића 38-40, Београд  

Број јавне набавке: ЈНМВ 04/20 

Интернет страница Наручиоца: www.bgmetro.rs 

 

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, Комисија 

за јавну набавку бр. ЈНМВ 04/20  УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТА ПО ПАРТИЈАМА ,је сачинила   

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И 

ИНТЕРНЕТА ПО ПАРТИЈАМА  

Врше се измене измењене конкурсне документације која је објављена дана 23.06.2020. године и то:  

1.  У делу „ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА,КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, по партијама“ – за партију 2 

– УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА - (стр. 5/45), тако што се брише тачка 4. која гласи: Понуђач мора имати минимум једног 

техничара који је обучен за рад на висини, као и да испуњава све критеријуме за безбедан рад запослених. 

Доказ: Уговор о раду и ALP сертификат за рад на висини. 

2. У делу УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ .... ДОДАТНИ УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ – ЧЛ. 76 ЗЈН (важи за партију 2 

-ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ ) -  стр. 8/45 , тако што се брише додатни услов – кадровски капацитет 

3. У делу ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ (стр. 13/45), тако што се брише тачка 12. која гласи: „образац пријаве 

на обавезно социјално осигурање М образац или  Уговор о радном ангажовању и ALP сертификат за рад на 
висини – за партију 2 за кадровски капацитет“ 

4. Додаје се у обрасцу понуде за партију 2. (образац 1.1) ставка „Начин пружања услуге“,  

С тим у вези,  у прилогу су измењени делови конкурсне документације. 

Услед наведених измена конкурсне документације, Наручилац ће продужити рок за достављање понуда о 

чемуће објавити обавештење о продужењу рока за достављање понуда. 

 

Прилог: Измењени делови конкурсне документације   

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА,КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС УСЛУГЕ, по партијама 
 

За Партију 1- УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ за Наручиоца услуге ЈКП „Београдски метро и воз“  потребно је 

обезбедити  16 претплатничких бројева уз могућност повећања са следећим условима:   

1 .Позиви у мрежи оператера су бесплатни, као и у оквиру предузећа.  

2. Сви разговори тарифирају се у минутама, а тарифни интервал је 60/60. 

3. Заузећа и позиви на које није одговорено се не тарифирају; 

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

5. Успостава везе, као и позиви сервисних бројева изабраног оператера су бесплатни; 

6. Понуђене цене су фиксне у динарском износу за време трајања уговореног периода; 

http://www.bgmetro.rs/


 
страна 2 oд 9 

 

7. Услуге у међународном телефонском саобраћају, као и додатне услуге фиксне телефоније се обрачунавају 

према најповољнијим  комерцијалним   условима,  тј. најповољнијем званичном ценовнику оператера у 

моменту пружања услуге; 

8. Ценом услуга фиксне телефоније мора да буде обухваћено увођење захтеваних услуга тј. прикључивање 

на телефонску мрежу – успостављање прикључка, тестирање, као и одржавање телефонске мреже за време 

трајања уговора; 

9. У случају промене постојећег оператера чије услуге Наручилац тренутно користи, трошкове преноса 

постојећих корисничких бројева сноси изабрани Понуђач; 

10. У случају промене постојећег оператера рок за прелаз у мрежу другог – изабраног оператера (интервал 

од дана уговарања до активирања услуга) ,  не може бити дужи од 7 календарских дана од дана закључивања 

уговора; 

11. Постојећа нумерација свих прикључака и нумерација пролазног бирања треба да буде задржана; 

12. Наручилац задржава право одступања од наведених количина, као и право да прикључке пресели на 

другу локацију; 

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

14. Кориснички сервис оператера мора бити Наручиоцу доступан непрекидно у току 24 сата, 7 дана у недељи; 

15. Услуге које су предмет јавне набавке морају у свему бити у складу са важећим захтевима и условима 

Наручиоца дефинисаним конкурсном документацијом; 

16. Понуђач пружа услуге које су предмет јавне набавке у складу са Правилником о параметрима квалитета 

јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања делатности 

електронских комуникација (Сл.гласник РС 73/2011, 3/2014); 

17. Понуде које не испуњавају најмање горе дефинисане захтеве и услове сматраће се неодговарајућим и 

неће се разматрати. 

18. У месечну претплату мора бити укључено 100 минута бесплатно (ка осталим фиксним мрежама); 

19. Уз  бројеве   је   потребно   омогућити  на коришћење телефоне најмање следећих карактеристика: 

*1 секторски IP телефон са минимум два SIP налога, опцијама за брзо бирање, 2x100Mbps ethernet порта и 

подршком за PoE 

*15 телефона IP телефона са минимум једним SIP налогом, 2x100 Mbps ethernet порта и подршком за PoE 

20. Неисправан телефонски апарат Наручилац може доставити овлашћеном сервисеру или пословници 

оператера где ће се за период сервисирања добити заменски  телефонски   апарат   сличних   

карактеристика као и онај који се сервисира.  

21. Могућност   позивања   свих   претплатничких   бројева   Наручиоца скраћеним бирањем са 4 цифре, 

које за сваки број одређује Наручилац.  

За Партију 2- УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА за Наручиоца услуге ЈКП „Београдски метро и воз“  потребно је 

обезбедити следеће услове:  

1. Интернет прикључак на локацији предузећа који се мора реализовати коришћењем бежичног преноса- 

радио релејни линк или оптичког линка 

- 1 АР рутер за локални бежични интернет са инсталацијом и конфигурацијом 

2. Капацитет радио релејне везе или оптичког линка минимум 100/100 Mb/s  
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3. 8 јавних IP адреса (/29 IP адреса) како би се обезбедио континуитет у функционисању оперативних 

рачунарско телекомуникационих функција и сервиса ЈКП „ Београдски метро и воз“ у режиму 24/7/365 

4. Приступни прикључни вод и опрему треба да обезбеди понуђач. Понуђач је власник комуникационе опреме 

за реализацију услуге. Понуђач током трајања уговора обезбеђује инсталацију, конфигурисање, управљање, 

надзор и одржавање комплетне комуникационе опреме на локацији наручиоца, а према захтевима наручиоца. 

За комуникациону опрему неопходну за реализацију услуге, понуђач је обавезан да изврши неопходно 

конфигурисање приступног рутера према захтеву стручне службе наручиоца.Конфигурација опреме обавља 

се синхронизовано  између стручне службе наручиоца и понуђача и не подлеже плаћању. 

5.  Понуђач са којим се закључи уговор треба да обезбеди стручну и техничку подршку за консултације у вези 

са квалитетом услуге, пријаву сметњи и проблема у пружању услуге, односно отклањање сметњи и застоја у 

току пружања услуге 24 сата на дан ( укључујући суботе, недеље и  

празнике).  

У случајевима хитних сервисних радова најављивање прекида интернет везе ће се обављати према следећем 
плану: 

- за прекиде до 15 минута – најава минимално 1 сат пре, телефоном или еmail-om; 

- за прекиде до 2 сата – најава минимално 6 сати пре, телефоном. 

6. Квалитет услуге подразумева да је понуђач у обавези да у току трајања уговора изврши отклањање 

евентуално утврђених сметњи у раду интернета.Примљене пријаве од стране Наручиоца, а у току трајања 
уговора подлежу роковима за решавање: 

-  Сметње и прекид у раду услуге у режиму 24/7/365, време одзива мање од 15 минута, а време отклањања 

сметњи/квара мање од 1 сата.  

-  Време одзива дефинише се као максимално време од тренутка пријаве квара/ сметње до тренутка потврде 

техничке подршке понуђача. Време пријаве квара је забележено време пријаве: телефонским путем на број 
за пријаву квара наведен у контакту техничке подршке слањем електронске поште на email адресу наведену 

у контакту, пријава квара на порталу контактног центра понуђача. Под сметњама у раду услуге подразумевају 
се: отежан приступ интернету са стране наручиоца или отежан приступ интернет сервисима наручиоца са 

интернета услед загушења путем DoS и DDoS напада, проблем приступа страним сајтовима услед 

недоступности у међународних линкова понуђача, проблеми приступа домаћим сајтовима услед проблема са 
рутирањем и слични проблеми у раду услуге који су настали као резултат сметњи и/или прекида на мрежној 

или с њом повезаној опреми на страни понуђача и чије решење  подразумева интервенције на опреми која 
је изван надлежности наручиоца. 

- Неће се узимати у обзир време у коме је услуга приступа интернету била недоступна услед „ више“ силе 

(елементарне непогоде и сл.) односно у случају догађаја који надлежни суд признаје као вишу силу или 
прекида који су настали услед сметњи и/или прекида на мрежној или с њом повезаној опреми на страни 

наручиоца.  

У случају потпуног прекида услуге дужем од 48 сати, понуђач је дужан да наручиоцу плати пенале у вредности 

од 10% од вредности фактуре на месечном нивоу, а за сваки започети сат потпуног прекида услуге. 

7. На захтев Наручиоца услуга Испоручилац услуга ће обезбедити несметан прелазак и миграцију свих сервиса 

уколико предузеће евентуално буде променило локацију пословања. 
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  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО 
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА – ЗА ОБЕ ПАРТИЈЕ 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 

учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

ЗЈН); 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 4. ове конкурсне 

документације), којом понуђач под 

пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и 

став 2. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом 

 

 

 

 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у 

време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

5.  

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.  –  ЗА ПАРТИЈУ 1  

Лиценца за пружање услуга фиксне 

телефоније коју издаје Републичка 

агенција за електронске комуникације 

– РАТЕЛ или  Потврду Регулаторне 

агенције за електронске комуникације 

и поштанске услуге о упису у 

евиденцију оператора јавних 

комуникационих мрежа и услуга 

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:  

Понуђач  доставља следећу документацију: 
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*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка понуда, потребно је 
доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно све чланове групе понуђача, у свему у складу са 

упутством датим у Условима за учешће у поступку јавне набавке. 

1. Образац 1 - Образац понуде за партију 1 ; 

2. Образац 1.1. – образац понуде за партију 2 

3. Образац 2 - Образац Изјаве о трошковима припреме понуде ; 

4. Образац 3 - Образац Изјаве о независној понуди  

5. Образац 4 - Изјава о испуњености услова из члана 75. Закона; 

6. Образац 4.1 - Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75  Закона за подизвођача; 

7. Образац 5- Овлашћење за попуну бланко менице (са бланко меницом) 

8. Образац 6- Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни за партију 1; 

9. Образац 6.1 - Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни за партију 2 

 Важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке – доказ 
копија лиценце за пружање услуга фиксне телефоније коју издаје Републичка агенција за електронске 

комуникације – РАТЕЛ, или  Потврду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 

услуге о упису у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга – важи за партију 1  
10. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: 

Као гаранцију за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да у понуди доставе оригинал сопствену 
бланко меницу потписану оригиналним потписом, са копијом депо картона банака, копијом овереног 

ОП обрасца и листингом са сајта НБС  или  захтевом за регистрацију, као доказом о регистрацији 
менице и овлашћењем за попуну менице-меничним писменом  – (Образац 5) потписаним оригиналним 

потписом од стране лица које је потписало меницу, насловљеним на ЈКП „Београдски метро и воз, у 

износу од 5% вредности  на коју се уговор закључује без ПДВ  (за партију 1 је  500.000,00 дин без 
ПДВ, а за партију 2- 750.000,00) 

11. Модел уговора - понуђач има обавезу да потпише модел уговора, чиме се сматра да прихвата све 
елементе Модела уговора који је саставни део Конкурсне документације. У случају подношења 

заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати 
модел уговора који у том случају мора бити наведен у Споразуму из члану 81. став 4. Закона. 

12. Споразум о заједничком наступању (доставља се само у случају подношења заједничке понуде).  

 

Образац 1.1 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТА ПО ПАРТИЈАМА, бр. ЈНМВ 

04/20 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 – УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА 

Понуда бр. ________ од _________ 2020.године 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Понуђач Понуду подноси: А) самостално Б) као заједничку понуду В) са подизвођачем 

(заокружити начин подношења Понуде) 
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I-Пословно име или скраћено пословно 

име 

Понуђача  

 

Адреса седишта:  

Врста правног лица (микро, мало, средње..  

Овлашћено лице (потписник уговора):  

Особа за контакт:  

Телефон:  

Телефакс:  

Е-mail:  

Текући рачун и назив банке:  

Матични број:  

Порески идентификациони број-ПИБ:  

Уписан у регистар понуђача да не 

II- Пословно име или скраћено пословно 
име подизвођача/члана групе понуђача: 

 

Адреса седишта:  

Врста правног лица (микро, мало, средње..  

Овлашћено лице (потписник уговора):  

Особа за контакт:  

Телефон:  

Телефакс:  

Е-mail:  

Текући рачун и назив банке  

Матични број:  

Порески идентификациони број-ПИБ:  

ПДВ број:  

Проценат укупне вредности набавке који ће се 

извршити преко подизвођача 

(не већи од 50%) 

 

Уписан у регистар понуђача да не 

III Пословно име или скраћено пословно 
име подизвођача/члана групе понуђача: 

 

Адреса седишта:  

Врста правног лица (микро, мало, средње..  
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Овлашћено лице (потписник уговора):  

Особа за контакт:  

Телефон:  

Телефакс:  

Е-mail:  

Текући рачун и назив банке  

Матични број:  

Порески идентификациони број-ПИБ:  

ПДВ број:  

Проценат укупне вредности набавке који ће се 
извршити преко подизвођача (не већи од 50%) 

 

Уписан у регистар понуђача да не 

П О Д А Ц И  О  П О Н У Д И  

Месечна претплата за интернет капацитета 

радио релејне везе или оптичког линка од 
100/100 Mb/s 

 

__________________динара без ПДВ-а 

АП рутер за локални бежични интернет са 

инсталацијом и конфигурацијом-једнократно 

 

__________________динара без ПДВ-а 

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из понуде и стварно пруженим услугама, а највише 

до 750.000,00 динара без ПДВ-а, односно 900.000,00 динара са ПДВ-ом, за период од  годину дана, односно 
до утрошка средстава.  

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

Рок плаћања: не може бити дужи од 45 дана од дана достављања исправног месечног рачуна, 

а на основу потписаног Записника о пријему услуге  

Рок извршења услуге: 
годину дана од дана закључења уговора, односно до утрошка 
средстава,зависно од тога шта пре наступи. 

 

Рок почетка вршења 
услуге (најкасније у 

року од 5 радних дана од 
дана закључења уговора) 

_______радних дана  од дана закључења уговора. 

 

Контакт лице за 

техничку подршку 
(име,презиме, e-mail 

адреса, телефон 

_________________________ 

Начин пружања 
услуге  

1. радио релејна веза    2. оптички линк  (заокружити) 

Линк _____________________________________ 

Напомена: 
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*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени.  

**Уколико понуђач наступа самостално, попуњава само део I, а делови II и III остају непопуњени. 

***У случају већег броја чланова групе понуђача или већег броја подизвођача, прву страну обрасца 
копирати и приложити истом 

****У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да овај образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац  који у том случају мора бити 

наведен у споразуму из чл.81 ст.4 ЗЈН. 

                                                                                           Понуђач 

                                                      М.П.                             _________________________ 

 

 

 

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  



 

ЈКП за изградњу и обављање превоза путника метроом 
 и развој градске железнице у Београду 
„Београдски метро и воз“ Београд 

 

 
    

 

 
МБ: : 21424650 
ПИБ: 111091167 

ЈКП „Београдски метро и воз“ 

Светозара Марковића 38-40, 11000 Београд 

е-пошта: office@bgmetro.rs 
Телефон: +381 11 4250 500 

www.bgmetro.rs 

 


