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На основу чл. 39. и чл 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, бр. 14/15 и 
68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15, 
41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ 04/20,  бр. 303/20 од 05.06.2020.год.  
и Решења о образовању комисије бр. 303-2/20 од 05.06.2020. год 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за поступак јавне набавке – Услуге фиксне телефоније и интернета по партијама 

бр. ЈНМВ 04/20 

Конкурсна документација садржи: 

Садржина конкурсне документације Страна 

Општи подаци о јавној набавци  3 

Техничка спецификација 4 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

7 

Критеријум за доделу уговора 10 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 12 

Образац понуде за партију 1 – (Образац 1) 24 

Образац понуде за партију 2 – (Образац 1.1) 27 

Образац трошкова припреме понуде – (Образац 2) 30 

Образац Изјаве о независној понуди – (Образац 3) 31 

Образац Изјаве о испуњености услова из члана 75. 
Закона за понуђача (Образац 4) 

32 

Образац Изјаве о испуњености услова из члана 75 за 
подизвођача – (Образац 4.1)   

33 

Овлашћење за попуну менице-менично писмено  – 
(Образац 5) 

34 

Образац структуре цене са упутством како да се попуни 
за партију 1 (Образац 6) 

35 

Образац структуре цене са упутством како да се попуни 
за партију 2 (Образац 6.1) 

36 

Модел уговора 37 

Укупан број страна конкурсне документације: 45  
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1. Предмет јавне набавке услуга: 

• Услуге фиксне телефоније и интернета по партијама 

• Назив и ознака из општег речника набавке: 

ОРН: 64210000- Телефонске услуге и услуге преноса података 

Предметна јавна набавка је обликована у две партије и то:  

Партија 1 – Услуге фиксне телефоније 

Партија 2 – Услуге интернета 

2. Подаци о наручиоцу: 

Наручилац: ЈКП „Београдски метро и воз“ 

Врста Наручиоца: Јавно комунално предузеће – локална самоуправа 

Адреса седишта Наручиоца: Светозара Марковића 38-40, Врачар, 11000 Београд 

Интернет страница Наручиоца: www.bgmetro.rs 

3. Врста поступка:  

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 
39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и др. 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

Поступак јавне набавке се спроводи у циљу закључења уговора за две парије, са једним Понуђачем, 
за сваку од партија, на период од годину дана. 

4.Природа и обим услуга:  

ЈКП “Београдски метро и воз“ спроводи поступак набавке услуга фиксне телефоније и интернета по 
партијама. 

5. Место пружања услуга: Светозара Марковића 38-40, Врачар, 11000 Београд 

6. Контакт: 

Е – mail адреса: nabavke@bgmetro.rs 

7. Подношење понуда 

Рок за подношење понуда је  до 29.06.2020. године до 11,30 часова, на адресу Наручиоца  
ЈКП „Београдски метро и воз“, ул. Светозара Марковића 38-40 Београд-Врачар 
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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; 

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. 
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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  

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. 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. 

5. 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. 

6.  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: 



Конкурсна документација за јавну набавку услуге фиксне телефоније и интернета по партијама 

страна 6 oд 45 

 

- 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. 

7. 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. 

8. 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 

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

УСЛУГЕ ) 



Конкурсна документација за јавну набавку услуге фиксне телефоније и интернета по партијама 

страна 8 oд 45 

 

Кадровски капацитет: Понуђач мора имати радно 

ангажованог минимум једног техничара који је 

обучен за рад на висини, као и да испуњава све 

критеријуме за безбедан рад запослених.  

Доказ: образац пријаве на обавезно 

социјално осигурање М образац или  

Уговор о радном ангажовању и ALP 

сертификат за рад на висини. 

 

 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

➢ Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4, у складу са чл. 77. ст. 
4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4 конкурсне документације ), којом 
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), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом.  

 
➢ 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 5. 
конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.  
 

➢ 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, а додатне услове испуњавају 
заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. конкурсне документације), мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
 

➢ Уз понуду је понуђач дужан да достави за партију 1-  лиценцу 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 
 

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. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи 

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 пет дана, не достави тражене доказе, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова 

за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), 

понуђач ће бити дужан да достави: 

• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
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1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,,односно извод из 
одговарајућег регистра. 
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју 
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 
примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних 
услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
 
НАПОМЕНА: Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно 
чл. 78. ЗЈН. 

 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 
органа, и то: 

Сагласно члану 79. Закона, понуђач није дужан  да достави доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа (податке о регистрацији понуђача –извод из Агенције 
за привредне регистре www.apr.gov.rs, податке о регистрацији менице-листинг са сајта Народне 
банке Србије www.nbs.rs). 
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 
 

Критеријум за који се Наручилац определио за оцењивање понуда је у складу са чланом 85. Закона 
о јавним набавкама -  економски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума су: 

1. Цена за месечно одржавање IP/PBX централе      55 пондера 
Понуда са најнижом понуђеном ценом се по овом елементу критеријума вреднује са 55 пондера, а 
остале понуде се вреднују по формули: а/б x 55 
 a = најнижа понуђена цена 
 б = понуђена цена из конкретне понуде 
 
2. Претплата по корисничком броју  (у динарима без ПДВ-а),  25 пондера 
Понуда са најнижом понуђеном ценом се по овом елементу критеријума вреднује са 25 пондера, а 
остале понуде се вреднују по формули: а/б x 25 
 a = најнижа понуђена цена 
 б = понуђена цена из конкретне понуде 
 
3. Цена за нумерацију за корисничке бројеве (једнократно) 
 (у динарима без ПДВ-а),         2 пондера 
Понуда са најнижом понуђеном ценом се по овом елементу критеријума вреднује са 2 пондера, а 
остале понуде се вреднују по формули: а/б x 2 
 a = најнижа понуђена цена 
 б = понуђена цена из конкретне понуде 
 
4. Цена минута према фиксној телефонији (према осталим фиксним мрежама) у 
домаћем саобраћају (у динарима без ПДВ-а  -8 пондера  
Понуда са најнижом понуђеном ценом се по овом елементу критеријума вреднује са 8 пондера, а 
остале понуде се вреднују по формули: а/б x 8 
 a = најнижа понуђена цена 
 б = понуђена цена из конкретне понуде 
 
5. Цена минута према мобилној телефонији у домаћем саобраћају (у динарима без 
ПДВ-а              10 пондера 
Понуда са најнижом понуђеном ценом се по овом елементу критеријума вреднује са 10 пондера, а 
остале понуде се вреднују по формули: а/б x 10 
 a = најнижа понуђена цена 
 б = понуђена цена из конкретне понуде 
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Уколико након прегледа и оцене понуда, две или више понуда буду имале исти број пондера број 
пондера Наручилац ће извршити избор најповољније понуде оног понуђача чија је понуда има нижу 
цену за месечно одржавање IP/PBX централе. 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера и исту цену за месечно одржавање IP/PBX 
централе, уговор ће бити додељен  понуђачу извлачењем путем жреба. Наручилац ће писмено 
обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење ће се 
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исти број 
пондера и исту цену, исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те 
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући све папире, а Понуђачу чији назив буде на 
првом извученом папиру ће бити додељен уговор. О поступку жреба биће сачињен записник. 

Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване услове из 
позива за подношење понуда и конкурсне документације – одговарајуће и прихватљиве понуде. 
Понуда за коју је Наручилац утвдио да је неприхватљива неће се вредновати, а понуђач је не 
може накнадно допунити нити изменити како би је учинио прихватљивом. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 
 

Критеријум за који се Наручилац определио за оцењивање понуда је у складу са чланом 85. Закона 
о јавним набавкама -  економски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума су: 

1. Цена за месечну претплату за интернет капацитета радио релејне везе или оптичког 
линка од 100/100 Mb/s (у динарима без ПДВ) 80 пондера 
Понуда са најнижом понуђеном ценом се по овом елементу критеријума вреднује са 80 пондера, а 
остале понуде се вреднују по формули: а/б x 80 
 a = најнижа понуђена цена 
 б = понуђена цена из конкретне понуде 
 
2. Цена АП рутера за локални бежични интернет са инсталацијом и конфигурацијом-
једнократно (у динарима без ПДВ-а),  20 пондера 
Понуда са најнижом понуђеном ценом се по овом елементу критеријума вреднује са 20 пондера, а 
остале понуде се вреднују по формули: а/б x 20 
 a = најнижа понуђена цена 
 б = понуђена цена из конкретне понуде 
 
Уколико након прегледа и оцене понуда, две или више понуда буду имале исти број пондера број 
пондера Наручилац ће извршити избор најповољније понуде оног понуђача чија је понуда има нижу 
цену за месечну претплату за интернет капацитета  радио релејне везе или оптичког линка од 
100/100 Mb/s  

Уколико две или више понуда имају исти број пондера и исту цену за за месечну претплату за 
интернет капацитета радио релејне везе или оптичког линка од 100/100 Mb/s,  уговор ће бити 
додељен  понуђачу извлачењем путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о 
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење ће се извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исти број пондера и исту цену, исписати на 
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 
одакле ће извући све папире, а Понуђачу чији назив буде на првом извученом папиру ће бити 
додељен уговор. О поступку жреба биће сачињен записник. 
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Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване услове из 
позива за подношење понуда и конкурсне документације – одговарајуће и прихватљиве понуде. 
Понуда за коју је Наручилац утвдио да је неприхватљива неће се вредновати, а понуђач је не 
може накнадно допунити нити изменити како би је учинио прихватљивом. 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ( за обе партије) 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику.  

Уколико понуђач поседује доказе тражене конкурсном документацијом на страном језику, у обавези 
је да у понуди достави њихов превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену 
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу.  

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

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Београдски метро и воз“, Светозара Марковића 38-40, Врачар, 
11000 Београд, са назнаком: ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И 
ИНТЕРНЕТА ПО ПАРТИЈАМА, за партију ______ -  ЈНМВ БРОЈ 04/20  - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 29.06.2020. 
године  до 11,30 часова, без обзира на начин подношења.  

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

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом, 
Наручилац ће по окончању поступка отварања такву понуду вратити неотворену понуђачу са 
назнаком да је поднета неблаговремено. 

Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, а у зависности 
од тога како понуђач наступа у понуди.   

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, заокруживању 
понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз параф и оверу 
печатом ако користи печат.  
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3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:  
Понуђач  доставља следећу документацију: 

*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. 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 

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

4.  ЗАКОН 
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима 
који важе у Републици Србији. 
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На ову набавку ће се примењивати: 
- Закон о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/15 и 68/15); 
- Закон о облигационим односима, након закључења уговора (Сл. лист СФРЈ 

бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УС, 57/89, Сл. лист СРЈ бр. 31/93, 22/99 - др. пропис, 23/99 - исправка, 35/99 - др. 

пропис, 44/99 - др. пропис, Сл. гласник РС бр. 18/20); 

- Прописи везани за услуге који су предмет јавне набавке 

5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
  Подношење понуде са варијантама није дозвољено (члан 91. Закона). 

6. 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: ЈКП „Београдски метро и воз“, 
Светозара Марковића 38-40, Врачар, 11000 Београд, са назнаком:  

,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТА ПО ПАРТИЈАМА 

- СА НАЗНАКОМ - ЈНМВ БРОЈ 04/20  - НЕ ОТВАРАТИ ” или  

„ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТА ПО ПАРТИЈАМА 
- СА НАЗНАКОМ - ЈНМВ БРОЈ 04/20  - НЕ ОТВАРАТИ ”, или  

„ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТА ПО 
ПАРТИЈАМА - СА НАЗНАКОМ - ЈНМВ БРОЈ  04/20  - НЕ ОТВАРАТИ ”,  

„ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТА ПО ПАРТИЈАМА 
- СА НАЗНАКОМ - ЈНМВ БРОЈ 04/20  - НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

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

7. 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 да учествује у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац број 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са подизвођачем или подноси заједничку 
понуду. 

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у својој понуди наведе да понуду 
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а 

http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f818&action=propis&path=00081801.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+obligacionim+odnosima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f29853&action=propis&path=02985301.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+obligacionim+odnosima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f29854&action=propis&path=02985401.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+obligacionim+odnosima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f29855&action=propis&path=02985501.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+obligacionim+odnosima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f29856&action=propis&path=02985601.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+obligacionim+odnosima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f11694&action=propis&path=01169401.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+obligacionim+odnosima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f29851&action=propis&path=02985101.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+obligacionim+odnosima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f29852&action=propis&path=02985201.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+obligacionim+odnosima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f11914&action=propis&path=01191401.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+obligacionim+odnosima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f148669&action=propis&path=14866901.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+obligacionim+odnosima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
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који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 
(члан 80. Закона). 

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  
Условима за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење обавеза из уговора, без обзира на број подизвођача. Пренос потраживања на 
подизвођача вршиће се у складу са Законом о облигационим односима. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 

9. 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. став 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:  

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

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Условима 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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 законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ  
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 

Наручилац ће  извршити плаћање услуге најкасније у року од 45  дана од дана достављања исправног 
месечног рачуна, a на основу потписаног Записника о пријему услуге. 
Обвезник и стопа пореза на додату вредност се утврђује у складу са важећим Законом о порезу на 
додату вредност на дан испостављања рачуна. Цене из Понуде Извршиоца су фиксне и непроменљиве 
су до коначног извршења посла. 

Напомена: у случају да достави неисправан месечни рачун, исти се враћа Извршиоцу да се исправи, 
а рок за плаћање се рачуна од дана достављања исправног рачуна. 

10.2. Захтев у погледу рока извршење услуга 

Услуге ће се извршавати у периоду од годину дана од дана закључења уговора или до испуњења 
финасијске вредности закљученог уговора, зависно од тога шта пре наступи.  

10.3. Место извршења услуге улица Светозара Марковића 38-40, Врачар, 11000 Београд 

10.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде, не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

Понуда која има краћи рок важења понуде од 60 дана, као и понуда у којој понуђач није навео рок 
важења понуде, биће одбијена као неприхватљива. 

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, без и са порезом на додату вредност, са урачунатим свим 
зависним 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. Закона. 

12.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА 
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и 
обавеза из уговора, прихвата следећа средства финансијског обезбеђења: 

• 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) са роком важности минимум 60 дана од дана  
отварање понуде. 
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Наручилац ће уновчити достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у 
случају да Понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, одбије да закључи 
уговор или не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  по закључењу 
уговора у складу са захтевом из конкурсне документације. 

Понуђачима који не буду били изабрани, на њихов захтев, средство финансијског обезбеђења биће 
враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачима. 

Ако у току поступка јавне набавке, односно поступка доделе уговора, истекне рок важења средства 
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђач који продужи важење понуде дужан је да 
продужи и важење средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, најкасније пре истека 
важећег средства финансијског обезбеђења. 

• Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: 

За обезбеђење испуњења обавеза из закљученог уговора, Извршилац ће бити у обавези да уз 
потписан уговор достави Наручиоцу 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 доказ да је меница регистрована и Овлашћењем за попуњавање 
и наплату менице потписаним оригиналним потписом од стране лица које је потписало меницу, 
насловљеним на ЈКП „Београдско метро и воз“, за добро извршење посла у износу од 10% од 
вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дужим од истека 
важења уговора.  

Наручилац задржава право да у случају неиспуњења неке од обавеза из уговора наплати меницу.  

Након истека периода важења овог уговора, Наручилац се обавезује да Извршиоцу врати издата 
средства обезбеђења, на писани захтев Извршиоца. 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 
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13. ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Отварање понуда је јавно. Oтварање понуда ће се обавити дана 29.06.2020. године у 12,00 
часова, у просторијама ЈКП „Београдски метро и воз“, Светозара Марковића 38-40, Врачар, 11000 
Београд. 

Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању понуда 
уписују се сви подаци из члана 104. Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног 
поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени 
представници понуђача, који преузимају записник. 

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 
понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда.  

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће 
се отварати и биће враћена подносиоцу. 

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, као и 
неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене подносиоциома. 

14.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Наручилац је дужан да: 

- чува, као поверљиве, све податке о понуђачу садржане у понуди које је као такве, у складу са 
законом,  понуђач означио у понуди,  
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди 
и 
- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим 
понудама, до отварања понуда. 
Понуђач не може да означи поверљивим доказе о испуњености обавезних услова, цену и остале 
податке из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања. 

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу великим 
словима имају написано ''ПОВЕРЉИВО'', а испод тога потпис одговорног лица. Ако се поверљивим 
сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен, а у истом реду 
уз десну ивицу мора бити исписано ''ПОВЕРЉИВО''. Наручилац не одговара за поверљивост 
података који нису означени на наведени начин. 

Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се као поверљиви 
подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати поверљиве податке у 
односу на наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради спровођења поступка прегледа и 
оцене понуда. 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин одређен чланом 20. Закона, писаним 
путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки, као и на Порталу јавних набавки града Београда и страници 
Наручиоца. 

У складу са чланом 63. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може 
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да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 

Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље Наручиоцу, поштом, на 
адресу: ЈКП „Београдски метро и воз“ 

Адреса: Светозара Марковића 38-40, Врачар, 11000 Београд Питање за Комисију за јавну набавку, 
број ЈНМВ 04/20, или на email: nabavke@bgmetro.rs 

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева заинтеревосаног лица, одговор 
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, као и Порталу јавних набавки 
града Београда . 

Уколико је у поступку јавне набавке достављање документа извршено факсом или путем 
електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да захтева од друге стране да 
на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 

Све додатне информације и појашњења дата у вези са припремањем понуде, које су дате у 
писаном облику и објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, 
представљају саставне елементе Конкурсне документације.  

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
Комисија за јавну набавку ће, након завршеног јавног отварања понуда, приступити прегледу и 
оцени понуда, у смислу оцене испуњености услова из чл. 75.  Закона  и конкурсне документације. 

Наручилац ће, у складу са  чланом 106. Закона одбити понуду, услед битних недостатака уколико: 

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

3. понуђач не достави тражено средство  обезбеђења; 

4. понуђени рок важења понуде буде краћи од прописаног; 

5. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 
или није могуће упоредити је са другим понудама. 

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

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

Наручилац ће обавестити понуђаче у писаном облику о рачунским грешкама уоченим приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач у чијој понуди су утврђене 
рачунске грешке у обавези је да се у остављеном року, у писаном облику да сагласност да се у 
његовој понуди исправе рачунске грешке. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја 
за примену критеријума за доделу уговора, односно промену која би неприхватљиву понуду 
учинила прихватљивом. 

17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

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 пре објављивања позива за подношење 
понуда*. 

Доказ може бити:  

1) правоснажна судска одлука или коначна 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; 

5) изјава о раскиду уговора споразума због неиспуњења битних елемената уговора, дата на начин 
и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

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

7) 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. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ правоснажну судску одлуку или коначну одлуку 
другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат у конкурсној 
документацији – Образац 4).  
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19. 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. 

20. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ 
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року од 10 дана од 
дана јавног отварања понуда. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се 
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 
оконча, или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће 
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе 
поступка из наведених разлога, Одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади 
трошкова прибављања средстава обезбеђења у припремању понуде, из члана 88. став 3. Закона, 
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 
јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту објавити на 
Порталу јавних набавки и на Порталу јавних набавки града Београда.  

21. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће 
понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је Понуђач 
тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је навео у Обрасцу број 2 и приложио 
доказ о извршеној уплати трошкова у корист даваоца финансијског обезбеђења. 

22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора и који би претрпео штету или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно оредбама Закона. Захтев за заштиту права могу поднети и Управа 
за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији.  

Захтев за заштиту права садржи: 

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

2) назив и адресу наручиоца; 

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона; 

7) потпис подносиоца. 
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Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. члана 151. 
Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Закључак из члана 151. става 2. Закона наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој 
комисији у року од три дана од дана доношења. 

Против закључка наручиоца из става 2. овог члана подносилац захтева може у року од три дана 
од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено 
доставља наручиоцу.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, препорученом пошиљком са повратницом (на 
адресу ЈКП „Београдски метро и воз“ Светозара Марковића 38-40, Врачар, 11000 Београд), 
електронском поштом на адресу: nabavke@bgmetro.rs Захтев за заштиту права се може поднети у 
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 
од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 
на начин достављања.  

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (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.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара у складу са чланом 156. Закона - број жиро рачуна: 840-30678845-
06, шифра плаћања 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос); позив на број: 
ЈНМВ 04/20, сврха: ЗЗП; ЈКП „Београдски метро и воз“; број јавне набавке: ЈНМВ бр. 
04/20; корисник: буџет Републике Србије. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148 - 167. Закона. 

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац је дужан да потписани уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен 
уговор у року од пет  дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Наручилац може у смислу чл. 112. ст. 2. тач. 5. закључити уговор и пре истека овог рока у случају 
да је поднета само једна понуда.  

Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор са изабраним понуђачем ће 
се закључити по окончању поступка заштите којим је потврђена одлука Наручиоца о додели 
уговора, осим у случају из члана 150. став 2 Закона, а по прибављеној дозволи Републичке 
комисије, у складу са чланом 150., став 3 Закона.  
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Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, Наручилац задржава право да 
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 24. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА 
Наручилац ће одлуку о додели уговора или одлуку о обустави поступка јавне набавке објавити на 
Порталу јавних набавки и на Порталу јавних набавки града Београда, у року од 3 дана од дана 
доношења одлуке. 

Научилац ће обавештење о закљученом уговору или обавештење о обустави поступка јавне набавке 
објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на Порталу јавних набавки града 
Београда у року од 5 дана од дана закључења уговора, односно коначности одлуке о обустави 
поступка јавне набавке. 

25. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА 
Приликом сачињавања понуде, попуњавања и потписивања образаца, употреба печата није 
обавезна  
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Образац 1 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТА ПО ПАРТИЈАМА, 
бр. ЈНМВ 04/20 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 – УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

Понуда бр. ________ од _________ 2020.године 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

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

(заокружити начин подношења Понуде) 

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:  
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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..  

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  

Цена за месечно одржавање IP/PBX 
централе  

 

__________________динара без ПДВ-а 

Претплата по корисничком броју   
 

__________________динара без ПДВ-а 
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Цена за нумерацију за корисничке бројеве 
(једнократно)  

__________________динара без ПДВ-а 

Цена минута према фиксној телефонији 
(према осталим фиксним мрежама) у 
домаћем саобраћају 

__________________динара без ПДВ-а 

 

Цена минута према мобилној телефонији у 
домаћем саобраћају  

__________________динара без ПДВ-а 

 

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из понуде и стварно пруженим услугама, а 
највише до 500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 600.000,00 динара са ПДВ-ом, за период од  
годину дана, односно до утрошка средстава. 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. 

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 (не може бити 

дужи од 7 

календарских дана од 

дана закључивања 

уговора) 

_______календарских  дана  од дана закључења уговора. 

 

Напомена: 

*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.                             _________________________ 
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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) 

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:  
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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..  

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 
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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 

_________________________ 

Напомена: 

*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.                             _________________________ 
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Образац 2 

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТА ПО 
ПАРТИЈАМА, бр. ЈНМВ 04/20 

 

У складу са чланом 88., став 1. Закона о јавним набавкама достављамо:  

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ: 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога 
који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 

Датум: М.П. Понуђач  

   

 

Попуњавањем овог обрасца и достављањем доказа о извршеној уплати трошкова у корист 

даваоца финансијског обезбеђења, понуђач истиче захтев за накнаду трошкова прибављања 

средства обезбеђења, у случају из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама 

Напомена: 

-достављање овог обрасца није обавезно 
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Образац 3 

 

 

У вези са чланом 26. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу:   

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам Понуду за јавну 
набавку услуга, бр. ЈНМВ 04/20 – Услуге фиксне телефоније и интернета по партијама, за 
партију/партије за које смо доставили понуду, исту поднели независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

                   Понуђач 

            М.П. 

                 ____________________________ 

 

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима. 
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Образац 4 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  

О ИСПУЊЕНОСТИ  ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА 

 

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

 

ИЗЈАВУ 

Понуђач ______________________________________________ (навести назив понуђача) 
испуњава услове из чл. 75. односно услове дефинисане Конкурсном документацијом, за 
учешће у поступку јавне набавке услуге ЈНМВ 04/20 – Услуге фиксне телефоније и 
интернета по партијама и то:  

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

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 (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 
 

 

Понуђач: 

Датум:_____________                                                                      _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача на који начин сваки понуђач из групе понуђача 
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)  
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Образац 4.1 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊЕНОСТИ  ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник Подизвођач, дајем 
следећу: 

 

ИЗЈАВУ 

Подизвођач ______________________________________________ (навести назив 
понуђача) испуњава услове из чл. 75. односно услове дефинисане Конкурсном 
документацијом, за учешће у поступку јавне набавке услуге ЈНМВ 04/20 – Услуге фиксне 
телефоније и интернета по партијама и то:  

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 
 

 

Подизвођач : 

Датум:_____________                                                                        _____________________                                                         
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Образац 5 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОПУНУ МЕНИЦЕ – МЕНИЧНО ПИСМО 

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр. 104/46 и 18/58, „Сл.лист“ СФРЈ бр. 16/65, 
54/70 и 57/89, Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96) и Закона о платним услугама (Сл.гл.РС 139/2014, 
44/18) 

ДУЖНИК:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

ПИБ:  

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА:  

 
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице - 

КОРИСНИК-ПОВЕРИЛАЦ: ЈКП „Београдски метро и воз“, Светозара Марковића 38-40, 
11000 Београд, ПИБ: 111091167, матични број: 21424650 (у даљем тексту: Поверилац) 

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да меницу, 
серијски број ___________________, може попунити у износу од 5% укупне вредности 
понуде без ПДВ  за јавну набавку услуга - Услуге фиксне телефоније и интернета по 
партијама, бр.  ЈНМВ 04/20 

Овлашћујемо ЈКП „Београдски метро и воз", из Београда, Светозара Марковића 38-40, да 
наведену меницу може попуни на износ износ од 5% вредности  на коју се уговор 
закључује без ПДВ  за партију или партије  за које је достављена понуда  и да безусловно 
и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима 
изврши наплату са свих рачуна Дужника код свих пословних банака, а у корист Повериоца 
ЈКП „Београдски метро и воз", из Београда, Светозара Марковића 38-40.  

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату - плаћање изврше на терет свих 
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да 
на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 
наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Поверилац може захтевати исплату менице ако: 

- Дужник повуче или измени своју понуду после отварања понуде 
- Дужник одбије да закључи уговор након што понуда Дужника буде изабрана као 

најповољнија.  
- Након закључења уговора, дужник не достави средство обезбеђења за добро 

извршење посла, на начин како је захтевано конкурсном документацијом. 
Ово менично Овлашћење важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.  

        Датум: М.П. Понуђач  
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Образац 6.  

структура цене за партију 1  

 

1. 

 
2. 

4. 5. 

Ред. 
бр.  

Назив  
Цена у РСД без 
ПДВ 

Цена у РСД  са ПДВ  

1. 
Цена за месечно одржавање IP/PBX 
централе  

  

2. Претплата по корисничком броју     

3. 
Цена за нумерацију за корисничке 
бројеве (једнократно) 

  

4. 

Цена минута према фиксној 
телефонији (према осталим 
фиксним мрежама) у домаћем 
саобраћају 

  

5. 
Цена минута према мобилној 
телефонији у домаћем саобраћају  

  

 

Упутство понуђачу како да попуни образац структуре понуђене цене: 

- У реду 1. уписати Цену за месечно одржавање IP/PBX централе без ПДВ-а и са ПДВ 

- у реду 2. уписати Претплата по корисничком броју  без ПДВ-а са ПДВ 

- у реду 3. уписати Цена за нумерацију за корисничке бројеве (једнократно) без ПДВ-а и са 
ПДВ 

- у реду 4. уписати Цена минута према фиксној телефонији (према осталим фиксним   
мрежама) у домаћем саобраћају  без ПДВ-а и са ПДВ . 

- у реду 5. Цена минута према мобилној телефонији у домаћем саобраћају без ПДВ-а и саа 
ПДВ 

 

Уколико се приликом сачињавања Обрасца структуре понуђене цене начини грешка (у писању речи 

– текста, уношењу цифара или сл.) понуђач може исту исправити уз параф и оверу печатом.  

*Уколико се подноси заједничка понуда, сви учесници у заједничкој понуди  морају бити наведени. 

У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача или члан 

групе понуђача који је споразумом из члана 81., став 4. Закона  одређен да потпише Образац 

структуре понуђене цене са упутством како да се попуни 
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М.П.             Потпис понуђача      

                       _____________________ 

 

Образац 6.1 

структуре цене за партију 2  

 

1 2 3 4 

Ред.бр. Назив  Цена у РСД  без 
ПДВ  

Цена у РСД са 
ПДВ 

1. Месечна претплата за интернет 

капацитета радио релејне везе или 

оптичког линка  од 100/100 Mb/s 

  

2. АП рутер за локални бежични 

интернет са инсталацијом и 

конфигурацијом-једнократно 

  

 

Упутство понуђачу како да попуни образац структуре понуђене цене: 

- У реду 1. уписати Цену за месечну претплату за интернет капацитета радио релејне везе или оптичког 
линка  од 100/100 Mb/s без ПДВ-а и са ПДВ-ом 

- у реду 2. уписати цену АП рутер за локални бежични интернет са инсталацијом и конфигурацијом-
једнократно без ПДВ-а и са ПДВ-ом 
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                                                     МОДЕЛ УГОВОРА 

 

за партију 1 – услуге фиксне телефоније 

 

Закључен између: 

 

НАРУЧИЛАЦ:  ЈКП „Београдски метро и воз“, са седиштем у Београду, улица Светозара 
Марковића 38-40, ПИБ: 111091167, матични број: 21424650, број рачуна 200-
3107380101759-55, Банка Поштанска штедионица  А.Д. ,кога заступа директор Станко 
Кантар, дипл.инж.саобр. ( у даљем тексту Наручилац) 

 

ИЗВРШИЛАЦ:     __________________________________________________________ 

  

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

*у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, 
навести све понуђаче из групе понуђача, односно све подизвођаче; 

**у случају подношења понуде са учешћем подизвођача, навести: 

______% (укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити 
већи од 50%), и  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача).  

 

Предмет уговора:   Услуге фиксне телефоније  

Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац: 

- у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 
бр.124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности,  број 
ЈНМВ 04/20 - Услуге фиксне телефоније и интернета по партијама,   (у даљем тексту: 
Услуга), са циљем закључења уговора са једним понуђачем; 

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број............ од................. године, у 
складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Извршиоца  

- да је Извршилац доставио Понуду бр............ од..............................., која са 
техничком спецификацијом и Обрасцем структуре цене са упутством како да се 
попуни, чини саставни део овог уговора  (у даљем тексту: Понуда Извршиоца), 



Конкурсна документација за јавну набавку услуге фиксне телефоније и интернета по 
партијама 

страна 38 oд 45 

 

 

Члан 2. 

Предмет уговора су услуге фиксне телефоније које Извршилац пружа у складу са Понудом, 
Техничком спецификацијом  из конкурсне документације и лиценцом  за пружање услуга 
фиксне телефоније коју издаје Републичка агенција за електронске комуникације - РАТЕЛ, 
односно Потврдом о упису у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга, 
на период од годину дана, односно до реализације уговорене вреднсоти, зависно од тога 
шта пре наступи . 

Члан 3. 

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца обезбеди услугу фиксне телефоније за 
16 претплатничких бројева уз могућност повећања бројева, са следећим условима:  

- Позиви у мрежи оператера су бесплатни, као и у оквиру Предузећа.  

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

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

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

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

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

- Услуге у међународном телефонском саобраћају, као и додатне услуге фиксне 

телефоније се обрачунавају према најповољнијем званичном ценовнику Извршиоца 

у моменту пружања услуге; 

- 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; 

- У случају промене постојећег оператера чије услуге Наручилац тренутно користи, 

трошкове преноса постојећих корисничких бројева сноси изабрани Извршилац; 

- 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; 

- Постојећа нумерација свих прикључака и нумерација пролазног бирања треба да 

буде задржана; 

- Наручилац задржава право одступања од наведених количина, као и право да 

прикључке пресели на другу локацију; 

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

- Кориснички сервис оператера мора бити Наручиоцу доступан непрекидно у току 24 

сата, 7 дана у недељи; 

- Могућност   позивања   свих   претплатничких   бројева   Наручиоца скраћеним 

бирањем са 4 цифре, које за сваки број одређује Наручилац.  

- Извршилац 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); 

- 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 и 15 телефона IP 

телефона са минимум једним SIP налогом, 2x100 Mbps ethernet порта и подршком 

за PoE.  
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- 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.  

 

Члан 3. 

Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке  од 500.000,00 динара 
без ПДВ-а, односно 600.000,00 са ПДВ-ом. Обрачун за извршену услугу се врши према 
јединичним ценама наведеним у Обрасцу структуре цене 

Уговорене цене, наведене у Обрасцу структуре цене су фиксне и не могу бити мењане у 
току уговореног периода.  

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу извршену услугу плаћа  на месечном нивоу,  по 
испостављеном исправном месечном рачуну у року од 45 (четрдесетпет) дана од 
достављања исправног рачуна.  

У месечну претплату мора бити укључено 100 минута бесплатно (ка осталим фиксним 

мрежама).  

Извршилац се обавезује да у рачунима наведе тачан број и датум закључења уговора, да 

обрачун за извршену услугу врши према јединичним ценама наведеним у структури цене 

и да се придржава тачно наведених назива услуге из Обрасца стрктуре цене.  

Овавезе које доспевају у наредној буџетској години, Наручилац ће извршити до износа 

средстава предвиђених у финансијском плану за ту годину.  

Извршилац ће  рачун за претходни месец доставити  до 5-ог у наредном месецу  на 

адресу Наручиоца: Светозара Марковића 38-40, Београд 

Члан 5. 

Наручилац ће у року од 3 дана по закључењу уговора именовати Комисију за квалитативни 
и квантитативни пријем услуге (у даљем тексту: Комисија за пријем услуге) која ће 
проверавати да ли се поштују обавезе из уговора које се односе на средства финансијског 
обезбеђења, квалитета и квантитета услуга из уговора, односно да ли количина и квалитет 
пружене услуге одговара количини из уговора и да ли је пружена услуга у складу са 
захтеваним Техничким спецификацијама и Понудом и на основу тога сачињавати Записник 
о пријему. 

Записник о пријему се сачињава у два истоветна примерака, који потписују чланови 
комисије и овлашћени представник Извршиоца и исти представља основ за достављање 
рачуна за извршене услуге.  

У случају да Комисија за пријем услуге утврди да количина или квалитет пружене услуге 
не одговара количини из уговора, сачињава и потписује Рекламациони записник, у коме 
наводи у чему услуга није у складу са траженим и одредити рок за отклањање уочених 
недостатака. 

Члан 6. 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу, достави:   

• Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла : 

За обезбеђење испуњења обавеза из закљученог уговора, Извршилац се обавезује да  уз 
потписан уговор  достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу потписану 
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оригиналним потписом, са копијом депо картона банака, копијом овереног ОП обрасца и 
листингом са сајта НБС или захтев за регистрацију као доказом да је меница регистрована 
и Овлашћењем за попуњавање и наплату менице потписаним оригиналним потписом од 
стране лица које је потписало меницу, насловљеним на ЈКП „Београдски метро и воз“, за 
добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора  без обрачунатог ПДВ-а, са 
роком важности минимум 30 дана дужим од истека важења уговора.  

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Извршилац једнострано раскине уговор. 

Наручилац задржава право да у случају неиспуњења неке од обавеза из уговора наплати 
меницу.  

Након истека периода важења овог уговора, Наручилац се обавезује да Извршиоцу врати 
издата средства обезбеђења, на писани захтев Извршиоца. 

Члан 7.  

Извршилац и лица ангажована од стране Извршиоца на извршавању активности које су 
предмет овог Уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација до 
којих дођу у вези са реализацијом овог Уговора и да их користе искључиво за обављање 
те Услугe.  
Информације, подаци и документација које је Наручилац доставио Извршиоцу или до којих 
је извршилац дошао  у извршавању предмета овог Уговора, Извршилац не може стављати 
на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Наручиоца.  

Члан 8. 

На односе уговорних страна који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе 
Закона о облигационим односима. 

Све евентуалне спорове које настану у вези овог уговора, уговорне стране  ће настојати 
да реше споразумно, а уколико се спор не може решити споразумно, сагласне су да ће исти 
решавати пред Привредним судом у Београду. 

Члан 9. 

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења  или до реализације 
уговорене вредности, зависно од тога шта пре наступи.  

Члан 9. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) за Наручиоца, а 
2 (два) за Извршиоца. 

 

      ИЗВРШИЛАЦ:                                           НАРУЧИЛАЦ: 

                                  

___________________                                                  _____________________                                                      
                                                                                         директор 
                                                                        Станко Кантар, дипл.инж.саобр. 
Саставни део овог Уговора чине Прилози: 

1. Техничка спецификација из конкурсне докуемтнације  
2. Образац понуде; 
3. Образац структура цене из Понуде; 
4. Споразум о заједничком наступању (уколико га буде било); 
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                                                     МОДЕЛ УГОВОРА 

 

за партију 2 – услуге интернета 

 

Закључен између: 

 

НАРУЧИЛАЦ:  ЈКП „Београдски метро и воз“, са седиштем у Београду, улица Светозара 
Марковића 38-40, ПИБ: 111091167, матични број: 21424650, број рачуна 200-
3107380101759-55, Банка Поштанска штедионица  А.Д. ,кога заступа директор Станко 
Кантар, дипл.инж.саобр. ( у даљем тексту Наручилац) 

 

ИЗВРШИЛАЦ:     __________________________________________________________ 

  

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

*у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, 
навести све понуђаче из групе понуђача, односно све подизвођаче; 

**у случају подношења понуде са учешћем подизвођача, навести: 

______% (укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити 
већи од 50%), и  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача).  

 

Предмет уговора:   Услуге интернета  

Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац: 

- у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 
бр.124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности,  број 
ЈНМВ 04/20 - Услуге фиксне телефоније и интернета по партијама,   (у даљем тексту: 
Услуга), са циљем закључења уговора са једним понуђачем; 

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број............ од................. године, у 
складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Извршиоца  
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- да је Извршилац доставио Понуду бр............ од..............................., која са 
техничком спецификацијом и Обрасцем структуре цене са упутством како да се 
попуни, чини саставни део овог уговора  (у даљем тексту: Понуда Извршиоца), 

 

Члан 2. 

Предмет уговора су услуге интернета  које Извршилац пружа у складу са Понудом, 
Техничкиом спецификацијом  из конкурсне документације на период од годину дана, 
односно до реализације уговорене вредности, зависно од тога шта пре наступи . 

Рок почетка пружања услуга је _____радних дана (најкасније у року од 5 радних дана) од 
дана закључења уговора. 

Члан 3. 

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца обезбеди услугу интернета, са следећим 
условима:  

- Интернет прикључак на локацији Предузећа који се мора реализовати 

коришћењем бежићног преноса- радио релејни линк или оптички линк  

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

- Капацитет радио релејне везе или оптичког линка минимум 100/100 Mb/s 

- 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 

- Приступни прикључни вод и опрему обезбеђује Извршилац.  

- Извршилац 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, Извршилац  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. 

- Извршилац 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).  

- Контакт лице за техничку подршку је ___________, тел ________, емаил 
адреса_______________ 

- 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. 

- Извршилац се обавезује да у току трајања уговора изврши отклањање евентуално 
утврђених сметњи у раду интернета, и то:  

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 Извршиоца.  
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- На захтев Наручиоца Извршилац ће обезбедити несметан прелазак и миграцију 
свих сервиса уколико предузеће евентуално буде променило локацију пословања. 

 

Члан 4. 

Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке  од 750.000,00 динара 
без ПДВ-а, односно 900.000,00 са ПДВ-ом. Обрачун за извршену услугу се врши према 
јединичним ценама наведеним у Обрасцу структуре цене 

Уговорене цене, наведене у Обрасцу структуре цене су фиксне и не могу бити мењане у 
току уговореног периода.  

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу извршену услугу плаћа  на месечном нивоу,  по 
испостављеном исправном месечном рачуну у року од 45 (четрдесетпет) дана од 
достављања исправног рачуна.  

Извршилац се обавезује да у рачунима наведе тачан број и датум закључења уговора, да 

обрачун за извршену услугу врши према јединичним ценама наведеним у структури цене 

и да се придржава тачно наведених назива услуге из Обрасца стрктуре цене.  

Овавезе које доспевају у наредној буџетској години, Наручилац ће извршити до износа 

средстава предвиђених у финансијском плану за ту годину.  

Извршилац ће  рачун за претходни месец доставити  до 5-ог у наредном месецу  на адресу 

Наручиоца: Светозара Марковића 38-40, Београд 

Члан 6. 

Уговорне стране су сагласне да сваки прекид услуге дужи од 2 сата у току дана или у току 
више дана непрекидно или са прекидима дужим од 1 сат ће се сматрати неквалитено 
пруженом услугом, када Наручилац може наплатити средство обезбеђења за добро 
извршење посла и раскинути уговор.  

Уговорне стране су сагласне да Наручилац може,  у случају  потпуног прекида услуге дужег 
од 48 сати, да наплати пенале у вредности од 10% од вредности фактуре на месечном 
нивоу, а за сваки започети сат потпуног прекида услуге, по основу кашњења у извршењу 
услуге, о чему ће испоставити фактуру, а Извршилац је дужан износ по фактури платити 
у року од 3 дана од дана достављања фактуре.  

Уколико Извршилац не плати уговорену казну у уговореном року, Наручилац  има право 
да износ уговорне казне наплати активирањем достављеног средства обезбеђења за добро 
извршење посла или компензацијом потраживања Наручиоца према Извршиоцу по основу 
уговорне казне са потраживањем Извршиоца према Наручиоцу по основу извршене Услуге, 
о чему одлучује Наручилац  

Члан 7. 

Наручилац ће у року од 3 дана по закључењу уговора решењем именовати лице за 
квалитативни и квантитативни пријем услуге  које ће проверавати да ли се поштују обавезе 
из уговора, односно да ли квалитет пружене услуге одговара услузи из уговора и да ли је 
пружена услуга у складу са захтеваним Техничким спецификацијама и Понудом.  

Лице  које одреди Наручилац за праћење квалитета извршења услуге ће, у случају да 
квалитет услуге није у складу са уговором, у најкраћем року отпослати рекаламцију 
Извршиоцу и захтевати откалњање недостатака и вршити сву комуникацију са Извршиоцем 
у вези извршења услуге.   
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Наручилац ће у року од два дана од именовања лица из става 1. овог члана обавестити 
Извршиоца.  

Члан 8. 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу, достави:   

• Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла : 

За обезбеђење испуњења обавеза из закљученог уговора, Извршилац је у обавези да   уз 
поптисан уговор  достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу потписану 
оригиналним потписом, са копијом депо картона банака, копијом овереног ОП обрасца и 
листингом са сајта НБС или захтев за регистрацију као доказом да је меница регистрована 
и Овлашћењем за попуњавање и наплату менице потписаним оригиналним потписом од 
стране лица које је потписало меницу, насловљеним на ЈКП „Београдски метро и воз“, за 
добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора  без обрачунатог ПДВ-а, са 
роком важности минимум 30 дана дужим од истека важења уговора.  

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Извршилац једнострано раскине уговор. 

Наручилац задржава право да у случају неиспуњења неке од обавеза из уговора наплати 
меницу.  

Након истека периода важења овог уговора, Наручилац се обавезује да Извршиоцу врати 
издата средства обезбеђења, на писани захтев Извршиоца. 

Члан 9. 

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више 
силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, 
од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о 
настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа 
о постојању више силе. 
Дејством више силе се сматра случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих 

или неких уговорених обавеза и на накнаду штете због делимичног или потпуно 

неизвршења уговорених обавеза, за ону Уговорну страну код које је наступио случај више 

силе, или обе Уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, 

а извршење обавеза је онемогућено због дејства више силе, када се извршење обавеза 

одлаже за време трајања више силе.  

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један 
трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања 
више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да 
надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку. 

 

Члан 10. 

На односе уговорних страна који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе 
Закона о облигационим односима. 

Све евентуалне спорове које настану у вези овог уговора, уговорне стране  ће настојати 
да реше споразумно, а уколико се спор не може решити споразумно, сагласне су да ће исти 
решавати пред Привредним судом у Београду. 

Члан 11. 

Извршилац и лица ангажована од стране Извршиоца на извршавању активности које су 
предмет овог Уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација до 



Конкурсна документација за јавну набавку услуге фиксне телефоније и интернета по 
партијама 

страна 45 oд 45 

 

којих дођу у вези са реализацијом овог Уговора и да их користе искључиво за обављање 
те Услугe.  
Информације, подаци и документација које је Наручилац доставио Извршиоцу или до којих 
је извршилац дошао  у извршавању предмета овог Уговора, Извршилац не може стављати 
на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Наручиоца.  

Члан 12. 

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења  или до реализације 
уговорене вредности, зависно од тога шта пре наступи.  

 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) за Наручиоца, а 
2 (два) за Извршиоца. 

 

      ИЗВРШИЛАЦ:                                           НАРУЧИЛАЦ: 

                                  

___________________                                                  _____________________                                                      
                                                                                         директор 
                                                                        Станко Кантар, дипл.инж.саобр. 
 

Саставни део овог Уговора чине Прилози: 

5. Техничка спецификација из конкурсне докуемтнације  
6. Образац понуде; 
7. Образац структура цене из Понуде; 
8. Споразум о заједничком наступању (уколико га буде било); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


