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1 .  П О З И В   

   З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  П О Н У Д А  
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Назив наручиоца: Дом здравља Крагујевац 
 
Адреса наручиоца: Краља Милутина бр.1, Крагујевац 
 
Врста наручиоца: Здравство 
 
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 
 
Врста предмета: Услуге. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
Лица за контакт: Дејан Стевановић, 034/324-076 

Позив за подношење понуда објављен на порталу Управе за јавне набавке и интернет 
страници Дома здравља Крагујевац 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Опис предмета набавке:  
 

НАБАВКА УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА 
КРАГУЈЕВАЦ ЈН М- 6/2016 
 
Трајање Уговора: Уговор се закључује на 12 месеци од дана закључивања 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 64211000- телефонске услуге 

 
 

Предмет јавне набавке су телекомуникационе  услуге фиксне телефоније.   
 
Критеријум за избор најбоље понуде је најнижа понуђена цена. 
У случају да у поступку оцењивања понуда две или више понуде буду оцењене са најнижом 
ценом,  повољнија ће се сматрати понуда понуђача са дужим роком плаћања. 
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Важност понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда  
 
Начин преузимања конкурсне документације: 
 
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе са јавне набавке и веб сајту 
Дома здравља Крагујевац, у електронском облику, достављањем захтева за конкурсну 
документацију, електронском поштом на адресу domzdrkg@gmail.com   

Захтев за додатним информацијама и појашњењима заинтересована лица могу 
доставити радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Захтеви достављени ван наведеног 
времена биће третирани као да су достављени наредног радног дана, на Е-mail  
domzdrkg@gmail.com 

Подношење понуда: 

Рок за достављање понуде је 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, 
односно до 11.04.2016. године.  Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на 
адресу наручиоца до 11.04.2016. године  до  11.30 часова, без обзира на начин на које су 
послате.  

Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу наручиоца - улица Краља 
Милутина бр.1, 34 000 Крагујевац, Огранак Станово 

 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, печатираној и затвореној на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој 
страни понуде понуђач је дужан да напише текст: ''Понуда за јавну набавку добара –Дома 
здравља Крагујевац УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА 
КРАГУЈЕВАЦ ЈН МВ-6/2016-НЕ ОТВАРАЈ'' , а на полеђини назив, адресу понуђача, број 
телефона и име особе за контакт.  
Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене 
понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Отварање понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 11.04.2016. 
године у 12.00 часова, у Дому здравља Крагујевац, Ул. Краља Милутина бр.1, Крагујевац  - 
Огранак Станово 

 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

Одлука о додели уговора биће донета у Законском року 

 

У Крагујевцу, дана 31.03.2016.године                         

 

    КОМИСИЈA 

Биљана Миливојевић, председник 

____________________________ 
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УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ 
 

Понуђач мора доказати: 

 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

 
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији; 

 
4. да поштује поштује обавезе које произилазе 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. 

 
 
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебном прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5 
Закона). 
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ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности 6/2016, 
правно лице као понуђач доказује достављањем изјаве којом потврђује испуњеност законских 
услова под пуном материјалном и кривичном одговорношћу из чл.75. и 76. (за тачке 1.- 3.) 
овог Упутства, која је саставни део Конкурсне документације, прилог бр. 1.  
 
Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН могу се достављати у неовереним 
копијама, а понуђач чија је понуда на основу извештаја Комисије за ЈН оцењена као 
најповољнија треба да достави на увид оригинал или оверену копију свих докумената у 
законом предвиђеном року. 
 

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда; 
 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван 
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко 
од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода; 
 

4) Доказ за тачку 4. је изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу која је 
саставни део конкурсне документације  
 
 
5)  Доказ – Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: - лиценце за пружање услуга 
фиксне телефоније, којe издаје Републичка агенција за електронске комуникације – 
РАТЕЛ 

 
Доказ из упутства под тачком 2, 3 и 4 не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда.  
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Упутство понуђачима како да сачине понуду, дато је на основу члана 61 ЗЈН („Сл. Гласник 
РС“, бр.124/12 И 68/2015.) и члана 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“, бр.29/13 од 
29.03.2014.г. 
Од понуђача се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове, спецификације који 
су садржани у конкурсној документацији. 
 
Право на учешће у поступку 
Право учешћа у поступку набавке има домаће и страно физичко или правно лице које 
испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН („Сл. Гласник РС“, бр.124/12 од 29.12.2012.г.) и 
додатне услове у складу са чланом 76. ЗЈН који су наведени у конкурсној документацији. 
 
Језик у поступку јавне набавке  
Понуду попунити на српском језику. 
 
Начин подношења понуда 
Понуда мора бити сачињена на оригиналним обрасцима датим у конкурсној документацији 
читко попуњена. Обрасце који су обавезан део понуде понуђач је дужан да сложи редоследом 
којим су дати у конкурсној документацији. Докази о испуњености услова предвиђених 
Законом и конкурсном документацијом прилажу се иза образаца који су саставни део 
конкурсне документације. Докази о испуњености услова предвиђених Законом и конкурсном 
документацијом морају бити сложени редоследом којим су наведени у обрасцу за оцену 
испуњености услова из чл. 75.  и 76. Закона, нумерисани у горњем десном углу, приложени 
иза образаца из конкурсне документације, увезани у једну целину са обрасцима који су 
саставни део конкурсне документације јемствеником чији су крајеви састављени и запечаћени 
тако да се не могу накнадно додавати или одстрањивати. Понуда се подноси у складу са 
чланом 87. став 2. ЗЈН у затвореној коверти или кутији, која је затворена на начин да се 
приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуде понуђача 
које нису достављене у складу са конкурсном документацијом и захтевани условима 
наручиоца датим у Упутству понуђачима како да сачине понуду, неће као таква бити узета у 
разматрање и оцењивање. 
 
 
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно 
истог дана. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У 
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача. 
 
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДА  
Пре истека рока за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду. 

           Понуђач понуду подноси непосредно или препорученом  поштом. Понуђач подноси 
понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда 
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може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни написани текст: 
„ Понуда - не отварај“, назив и број Јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и 
адреса понуђача. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуду може поднети група 
понуђача, у складу са чл 81 ЗЈН. Сваки понуђач, из групе понуђача, мора да испуни обавезне 
услове из чл. 75 став 1. тач. 1) до 4) овог Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим 
ако наручилац, из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из чл. 75 став 1. тачка 5) 
овог Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за које је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је 
споразум којим се понуђачи из групе, међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење 
јавне набавке, а који садржи:  

 
1) Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  
 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 

Образац „Споразума“ којим се понуђачи из групе понуђача међусобно обавезују, као и према 
наручиоцу јавне набавке, и образац „Списак учесника у заједничкој понуди“ је саставни део 
конкурсне документације. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 

 Понуђач није дужан да достави докaзе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 
 
 
Подношење понуда са варијантама 
Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 
 
Измене, допуне и повлачење понуда 
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни и опозове понуду. Понуда се 
опозива достављањем писаног обавештења о опозиву понуде. Обавештење о опозиву понуде 
мора садржи захтев за предају понуде лицу које за преузимање опозване понуде има 
овлашћење, или за слање опозване понуде поштом препоручено. Понуђач може у року за 
подношење понуда понуду да допуни или њене делове измени достављањем докумената на 
начин одређен конкурсном документацијом за достављање понуда. Приликом отварања и 
стручне оцене понуда наручилац ће узети у обзир примљене измене и допуне понуде. 
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Захтеви у погледу услова и начина плаћања. 
Рок плаћања не може бити краћи од 60 дана од дана издавања фактуре коју испоставља 
понуђач на основу документа којим је потврђена испорука добара. Плаћање се врши уплатом 
на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
Обавезни услови које понуђач мора да испуни 

- Време одзива на квар............................................максимално 1 сат од пријаве квара 
- Време за отклањање квара...................................максимално 2 сата од пријаве квара 

 
Набавка ЈНМВ 6/2016  обухвата услуга фиксне телефоније на централној и удаљеним 
локацијама Наручиоца са могућношћу проширења. Период уговарања је 12 месеци. Тренутно, 
Наручилац има 32 аналогних линија, 38 IP линија и 6 ISDN BRI прикључка, као и телефонске 
централе на 6 локација. Овом набавком Наручилац жели да добије услугу фиксне телефоније 
на централној и на удаљеним локацијама без набавке телефонске централе, уз активирање 
виртуелне телефонске централе, а све по принципу ”кључ у руке”. За удаљене локације од 
Понуђача се захтева да обезбеди интеграцију са централном локацијом, као и међусобну 
интеграцију удаљених локација, које су предмет јавне набавке. Под „интеграцијом“ се 
подразумева да се обезбеди да све локације, односно сви телефонски прикључци групе 
Наручиоца, добију функционалност међусобних бесплатних разговора и скраћеног бирања. У 
случају промене нумерације, неопходно је обезбедити говорну поруку која ће давати 
информацију о промени броја. 
 
ОД ПОНУЂАЧИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ОБЕЗБЕДЕ: 
1. Бесплатан саобраћај ка свим осталим умреженим телефонским прикључцима Наручиоца 
2. Да се сваком телефонском прикључку обезбеди могућност коришћења следећих услуга: 
- Скраћено бирање у оквиру групе Наручиоца 
- Преусмеравање позива – безусловно 
- Преусмеравање позива – корисник заузет 
- Преусмеравање позива – корисник се не јавља 
- Идентификација позивајућег корисника 
- Ограничавање одлазних позива 
3. Сервисна подршка мора бити расположива 24 сата/7 дана у недељи, а понуђач мора да 
поседује неопходне резервне делове. 
4. Одржавање целог система за време трајања Уговора без додатних трошкова за Наручиоца. 
5. Успостављање потпуне функционалности целог система фиксне телефоније мора бити 
у року од десет календарских дана од датума потписивања Уговора. Прекид рада на свакој од 
локација приликом реализације не сме бити дужи од једног календарског дана. 
9. Рок завршетка свих предвиђених радова на свим локацијама треба да износи максимално 10 
календарских дана од дана почетка важења овог уговора. 
10. Успостава везе приликом позивања било ког фиксног телефонског броја, било да је у 
оквиру мрежне групе 034 или ван ње, се не тарифира (бесплатна је) 
11. Ни локацијама на којима постоје телефонске централе, понуђено решење локацији, тако да 
цена услуге на месечном нивоу коришћења опреме потребне за реализовање свих наведених 
услуга на свим локацијама мора да обухвати и цену опреме на месечном нивоу која ће вршити 
тражене функције телефонске централе. 
12. У објектима где се користе телефонске линије већ постоји инсталирана опрема у 



      
10/28 

Дом здравља Крагујевац, Краља Милутина бр.1, Крагујевац 
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности ЈН М -6/2016 

 

власништву Наручиоца, у виду кућних телефонских инсталација и фиксних телефонских 
апарата и она се у том или реконфигурисаном облику мора користити и даље, с тим да сва  
евентуална реконфигурисања поменуте опреме падају на терет понуђача 
13. Прикључке је потребно реализовати искључиво преко подземне оптичке или бакарне 
инфраструктуре  тако да се приступни медијум (парица или оптичко влакно) користи 
искључиво за сервисе наручиоца на целом спојном путу од уређаја понуђача (АТЦ или АТМ / 
IP/MPLS концентрација) до локације наручиоца. 
 
МЕСТО ВРШЕЊА УСЛУГЕ. 
Место извршења услуге су пословни објекти у огранцима Дома здравља Крагујевац и то 
 

Р.бр. ЛОКАЦИЈА АДРЕСА 
1. Здравствена Амбуланта 1 Змај Јовина бб 
2. Здравствена Амбуланта 2 Ратинчева  
3. Здравствена Амбуланта 3 Цара Душана  
4. Здравствена Амбуланта 4 Светозара Марковића бр.23  
5. Здравствена Амбуланта 5 Чиче од Романије 
6. Здравствена Амбуланта 6 Страгари 
7. Огранак Аеродром Светогорска   
8. Амбуланта Аеродром 2 Светогорска   
9 Огранак Бресница Чегарска 

10. Огранак Станово Краља Милутина бр.1 
11. Специјалистичка служба Змај Јовина бб 
12. Служба за здравствену заштиту жена Светозара Марковића бр.23  
13. Служба за здравствену заштиту предшколске деце Змај Јовина бб 
14. Амбуланта Горње Јарушице Горње Јарушице 
15. Амбуланта Угљаревац Угљаревац 
16. Амбуланта Чумић Чумић 
17. Амбуланта Лужнице Лужнице 
18. Амбуланта Горња Сабанта Горња Сабанта 
19. Амбуланта Грошница Грошница 
20. Амбуланта Горње Комарице Горње Комарице 
21. Амбуланта Доње Комарице Доње Комарице 
22. Амбуланта Грбице Грбице 
23. Амбуланта Ердеч Ердеч 
24. Амбуланта Илићево Илићево 
25. Амбуланта Драгобраћа Драгобраћа 
26. Амбуланта Грбице Грбице 
27. Амбуланта Ресник Ресник 
28. Амбуланта Велике Пчелице Велике Пчелице 
29. Амбуланта Десимировац Десимировац 

 
НАПОМЕНА:  
Понуђач је у обавези да пре подношења понуде претходно изврши увид у стање телефонских 
линија и централа у Дому здравља Крагујевац, а ради обезбеђивања да услуге које су предмет 
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јавне набавке, у потпуности одговорају потребама наручиоца. Понуђачи  могу  извршити увид 
сваким  радним  даном  од 01.04.2016. до 10.04.2016., а пре истека рока за  предају  понуда,  од  
08:00 до  15:00 часова,  уз  претходну  најаву  на  телефон 0693239076, или на е-маил 
domzdrkg@gmail.com. Контакт особа Дејан Стевановић. 
О извршеном увиду се сачињава записник (обрасац 5) у два примерка, који потписују 
представник понуђача и представник наручиоца и који понуђач доставља уз понуду. Понуда 
понуђача који није извршио увид неће се узети у разматрање. 
 
Додатне информације 

Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези 
са припремањем понуде. Захтев за додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде упућује се путем електронске поште на адресу  domzdrkg@gmail.com  
или факсом на број 034/323-541 најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 
Захтев за додатним информацијама и појашњењима заинтересована лица могу доставити 
радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Захтеви достављени ван наведеног времена биће 
третирани као да су достављени наредног радног дана. 
• Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, наручилац или понуђач који је извршио 
достављање дужан је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог 
документа, што је друга страна дужна и да учини као доказ да је извршено достављање. 

• Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и 
вршити контролу код понуђача упућивањем захтева на електронску адресу понуђача 
наведену у обрасцу бр.1(Подаци о понуђачу) који је саставни део конкурсне 
документације. Понуђач који на захтев за додатна објашњења наручиоца не одговори у 
предвиђеном року или не обезбеди обављање тражене контроле код понуђача у 
предвиђеном року,  његова понуда биће одбијена. 

 
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ о негативним референцама 
понуђача у смислу чл. 82. Закона о јавним набавкама.  

Средство обезбеђења 

Понуђач је дужан да Наручиоцу приликом потписивања  на дан потписивања Уговора, као 
гаранцију да ће уговорне обавезе измирити у року, на време и на начин како је уговорено, 
преда соло меницу у износу од 10% вредности понуде без ПДВ-а 
Уз меницу понуђач је дужан да достави: 

• фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање 
налога за пренос средстава (ДЕПО картон) 

• фотокопију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП 
образац). 

• потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (Захтев за 
регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке) 

 
Понуђач овлашћује наручиоца да предата средства на име гаранције испуњења 

уговорне обавезе, може активирати у смислу наплате у случају кршења одредаба Уговора од 
стране понуђача, и из тих средстава од другог добављача извршити набавку уговорених 
добара. 



      
12/28 

Дом здравља Крагујевац, Краља Милутина бр.1, Крагујевац 
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности ЈН М -6/2016 

 

 
Уколико понуђач приликом потписивања Уговора не преда инструмент финансијског 

обезбеђења, наручилац ће сматрати да је понуђач одустао од потписивања Уговора. 
 
 Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 
 
Критеријум за избор најбоље понуде је најнижа понуђена цена. 
У случају да у поступку оцењивања понуда две или више понуде буду оцењене са најнижом 
ценом,  повољнија ће се сматрати понуда понуђача са дужим роком плаћања. 
 
 
 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев се може поднети у току целог поступка јавне набавке,  против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом  о јавним набавкама није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматра се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.63.став 2  ЗЈН указао наручиоцу 
на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтеви за 
заштиту права се подносе радним даном у периоду од 08.00 до 14.00 часова. Захтеви 
достављени ван наведеног времена биће третирани као да су достављени наредног радног дана. 
 
 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 5 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 захтеву били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149.ЗЈН, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.   Подносилац захтева за заштиту права дужан је да 
на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара - број рачуна 
840-742221834-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха Републичка 
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник Буџет Републике 
Србије 

 Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за 
заштиту права из члана 149. Закона. 
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      Прилог бр.1 

 

 

 

И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 
 
 

  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да Понуђач 
_____________________________ у потпуности испуњава обавезне услове за учешће у 
поступку доделе уговора о јавној набавци прописане чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама 
(«Сл. гласник РС» бр.124/2012 и 68/2016), и то: 
  
 

1. да је регистрован  код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 
2.  да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

 
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања, односно слања позива за подношење понуда; 

 
4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији; 

 
 
 
 

       ПОНУЂАЧ: 

М. П.                _____________________________ 
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       Прилог бр.2 

 

И З Ј А В А    П О Д И З В О Ђ А Ч А 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 
 
 

  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да Понуђач 
_____________________________ у потпуности испуњава обавезне услове за учешће у 
поступку доделе уговора о јавној набавци прописане чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама 
(«Сл. гласник РС» бр.124/2012 и 68/2015), и то: 
  
 

5. да је регистрован  код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 
6.  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; 

 
7. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања, односно слања позива за подношење понуда; 

 
8. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији; 

 
 
 
 

       ПОНУЂАЧ: 

М. П.                _____________________________ 
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        Прилог бр.3 

 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

На основу члана чл. 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, дајем  

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________________, из ________________ ул. 
____________________, матични број ________________, понуду у поступку јавне набавке бр. 
ЈАВНА НАБАВКА М-6/2016 - НАБАВКА УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ, подноси независно, без договора са другим понуђачима 

или заитересованим лицима. 

 

 

 

Место и датум:        ПОНУЂАЧ 
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        Прилог бр.4 

 
 

 

 

 

На основу члана чл. 75. став. 2. Закона о јавним набавкама, дајемо 

 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________________, из ________________ ул. 
____________________, матични број ________________, поштује обавезе које произилазе 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 у ЈНМВ- 6/2016  

 

 

Место и датум:________________                              ПОНУЂАЧ:________________________ 
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        Прилог бр.7 

 
 

 
 

ОВЛАШЋЕЊЕ О ИСТУПАЊУ ИСПРЕД ПОНУЂАЧА 
 
 
 
 Овим овлашћујемо лице _______________________________________ 
 
 ЈМБГ _________________ из ____________________________________ 

 
 да ће присуствовати јавном отварању понуда у складу са Законом код 
 
 здравствене установе Дом здравља Крагујевац, Улица Краља Милутина бр.1 
 
 на дан  11.04.2016.године у 12.00 часова. 
 
 
 
 
 
            Д И Р Е К Т О Р, 

     М.П.           ______________________ 
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Образац бр. 1 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

 

СЕДИШТЕ (АДРЕСА) 
ПОНУЂАЧА 

 

ОДГОВОРНА ОСОБА 

(ПОТПИСНИК УГОВОРА) 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

 

ТЕЛЕФОН  

 

ТЕЛЕФАКС  

 

Е-маил  

 

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА  

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА  

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
ПОНУЂАЧА 

 

ПИБ ПОНУЂАЧА  

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

 
Напомена: Уколико понуђач наступа са подизвођачем Образац „Подаци о 

подизвођачу“ попуњава у оноликом броју примерака колико има подизвођача. Уколико 
наступа са групом понуђача у оном броју примерака колико има чланова групе. 
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Образац бр. 2 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

 

СЕДИШТЕ (АДРЕСА) 
ПОНУЂАЧА 

 

ОДГОВОРНА ОСОБА 

(ПОТПИСНИК УГОВОРА) 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

 

ТЕЛЕФОН  

 

ТЕЛЕФАКС  

 

Е-маил  

 

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА  

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА  

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
ПОНУЂАЧА 

 

ПИБ ПОНУЂАЧА  

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 
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Образац бр. 3 

 
СПИСАК УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
Редни 
бр. 

Назив понуђача 
Седиште понуђача 

(место, земља) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Датум:  ..................... 2016.                          Потпис : ............................................................................. М.П. 

                                                              (особа или особе овлашћене да потписују у име Понуђача) 

 

Напомена:  

Овај образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде од стране више понуђача. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 
 
УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ 

 
 
Назив понуђача: ___________________________________________ 

Седиште:__________________________________________________  

ПИБ:______________________________________________________ 

Матични број:______________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање уговора:______________________ 

 
 

 
Укупно без ПДВ-а (на месечном нивоу) ________________________________ 
 
Укупно са ПДВ-ом (на месечном нивоу) _______________________________ 
 
Услови и рок плаћања_________________________________ 

 
Рок важности понуде__________________________________  

 
        

             Место и датум_______________________ 

*Упутство како да се попуни образац:  Понуђач мора у оквиру Обрасца понуде да попуни 

све ставке, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

понуде наведени. 

 

Врста услуге 
Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ 
Цена са ПДВ-

ом 
Цена месечне претплате по телефонској 
линији 

   

Цена минута разговора у националном 
саобраћају ка фиксним линијама 

   

Цена минута разговора у међунарудном 
саобраћају ка фиксним линијама 

   

Цена минута разговора у међунарудном 
саобраћају ка мобилним линијама 

   

Цена минута разговора ка мобилним 
бројевима 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

          Образац бр.4  

Р. бр. Структура трошкова припремања понуде 
Износ без 

ПДВ 
ПДВ Износ са 

ПДВом 

1     

2     

3     

4     

5     

УКУПНО    

 

 

Место и датум:       ПОНУЂАЧ 

 

 

У складу са чланом 88. ЗЈН  понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру 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 у обавези да 
понуђачу надокнади трошкове  израде узорака, или модела, ако су израђени у складу са техничким  
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. Понуђач је обавезан да попуни образац уносећи податке који се односе на 
трошкове припреме понуде уколико постоје. 
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ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ 
Број: 01- 
Дана: 
К р а г у ј е в а ц 
 

МОДЕЛ  УГОВОРА 
НАБАВКА УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ (ПРЕНОСА ПОДАТАКА) ЗА 

ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ 
  Закључен дана, ______ 2016.године, између 
 

1.  Дом здравља Крагујевац, ул. Краља Милутина бр. 1, ПИБ 101041243, кога  заступа 
директор, др Василије Аатић (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и  

 
 
  2. ______________________________ из _____________________Ул. 
_______________________ ПИБ________________________, кога заступа директор, 
_________________________ (у даљем тексту: понуђач), са друге стране,  
  

Члан 1. 
Предмет овог уговора је набавка-услуга фиксне телефоније у Дому здравља Крагујевац , 
34000 Крагујевац, ул. Краља Милутина бр.1 
 

Члан.2 
Уговорне стране констатују: 
Да је Наручилац спровео поступак Јавне набавке мале вредности-услуга мрежне фиксне 
телефоније у Дому здравља Крагујевац, а у складу са чл.53 Закона о јавним набавкама 
(«Сл.гл.РС» бр.68/2015). 
Да је Понуђач доставио понуду бр.___________ од _________2016.године, која у потпуности 
одговара захтевима из конкурсне документације и саставни је део Уговора. 
  

Члан 3. 
Предмет овог Уговора су услуге фиксне телефоније у Дому здравља Крагујевац, а у свему 
према понуди Понуђача бр._________ од __________2016.године, која је саставни део 
Уговора. 
 

Члан 4. 
Уговор се закључује на период од 12 месеци почев од дана закључења 
 

Члан 5. 
Укупна цена за услуге из члана 2. овог Уговора, на месечном нивоу, износи_____________ 
динара, (без ПДВ-а), односно ______________ динара (са ПДВ-ом). 
 
                                                                           Члан 6. 
Наручилац је обавезан да извршене услуге фиксне телефоније Дома здравља Крагујевац, 
плаћа по испостави фактуре Понуђача и то у року од  ___ дана од дана достављања фактуре. 
Наручилац ће плаћање вршити на рачун понуђача бр. ____________ код 
Банке_______________, са позивом на број броја пристигле фактуре. 
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Члан 7. 

Давалац услуга је дужан да наручиоцу на дан потписивања овог Уговора, као гаранцију да ће 
уговорне обавезе измирити у року, на време и на начин како је уговорено, преда наручиоцу 
соло меницу у износу од 10% вредности понуде (без ПДВ-а) 
Давалац услуга овлашћује наручиоца да предата средства (соло меница) на име гаранције 
испуњења уговорне обавезе, може активирати у смислу наплате, а у случају кршења одредаба 
овог Уговора од стране добављача, и из тих средстава од другог добављача извршити набавку 
уговореног добра. 
 

Члан 8. 
Свака уговорна страна може једнострано раскинути Уговор у случају да друга страна не 
испуњава или не благовремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
У намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу 
страну. 
Уговор ће се самтрати раскинутим по протеку 15 дана од дана пријема писаног обавештења. 
 

Члан 9. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 
 

Члан 10. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно у супротном спорове ће 
решавати надлежни суд у Крагујевцу. 
 

Члан 11. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 

Члан 12. 
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по три примерка. 
 
 
 

   ПОНУЂАЧ,                  НАРУЧИЛАЦ, 

_______________________      Дом здравља Крагујевац, 

_______________________                            Д и р е к т о р, 

_______________________         Др Василије Антић 
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СПОРАЗУМ 
 

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ 
ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца Дом здравља Крагујевац, за јавну набавку услуга број 6/2016, у поступку 
јавне набавке мале вредности НАБАВКА УСЛУГА – Набавка услуга фиксне телефоније за 
потребе Дома здравља Крагујевац за потребе Дома здравља Крагујевац за ЈН МВ-6/2016 за 
потребе Дома здравља Крагујевац, достављамо Споразум којим се међусобно и према 
наручиоцу  обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем: 
 

Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем је 

1. Назив:   
 
Адреса:   

  
Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је 

2. Назив:   
 
Адреса:   

  
Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност 
понуде је 
Назив:   
 
Адреса:   
 
Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро 
извршење посла је 
Назив:   
 
Адреса:   
Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року је 

3. 

Назив:   
 
Адреса:    
 

 

 
 
 
 

4. Члан групе који ће издати рачун је 
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Назив:   
 
Адреса:   
 

  
Рачун на који ће бити извршено плаћање је 

5. 
Број рачуна:   
 
Банка:   
 

  
Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 
Назив члана групе понуђача Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

6. 

 
 
 

 

 
 
У _____, дана             године, Споразум потписали 
 
Назив члана групе понуђача: Потпис одговорног лица и печат     

члана групе понуђача: 
 

 
1. _____________________                                 ___________________________ 

потпис и М.П. 
         

2. _____________________                                ___________________________ 
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ЗАПИСНИК О УВИДУ НА ЛИЦУ МЕСТА 
 
          Образац бр.5 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из извода АПР) 

Пословно име  

Скраћено пословно име  

Назив (попуњава предузетник)  

Правна форма  

Општина Место Улица и број: 
Седиште 

   

Матични број:  

ПИБ:  

 
 

Понуђач изјављује да је пре подношења понуде за јавну набавку услуге – Набавка услуга 
фиксне телефоније за потребе Дома здравља Крагујевац ЈНМВ 6/2016 извршио увид у 
постојеће стање телефонских линија, а ради обезбеђивања да услуге које су предмет понуде, у 
потпуности одговорају потребама понуђача и ради бољег састављања понуде. 
 

Сви подаци који су саопштени заинтересованом лицу/понуђачу приликом извршења увида 
сматрају се поверљивим, односно пословном тајном и заинтересовано лице/понуђач је 
дужно/дужан да их у складу са прописима Реп. Србије чува као пословну 
 

 

У_________________________ 
Дана___________ 2016. године 

М.П. _______________________________ 
(потпис представника понуђача) 
 
_______________________________ 
(потпис представника Наручиоца) 

 

Напомена:Образац мора бити потписан од стране представника наручиоца и представника 

понуђача и оверен печатом понуђача. 
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