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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: Биљана Миливојевић, 034/324-076 

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

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су услуге – ОРН 64212000 – услуге мобилне телефоније. 
 
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
Предмет јавне набавке је набавка услуге – мобилне телефоније (предметна јавна набавка 
се спроводи ради закључења уговора са изабраним понуђачем на период од 24 месеци)  
 
Опис услуге: 
 
Предметна јавна набавка односи се на пружање услуга мобилне телефоније. 
Број непосредних корисника код наручиоца: 230 корисника, са могућом променом у току 
трајања уговора, у случају потребе, број корисника повећа или смањи до +/-15% под истим 
условима, без обавезе продужења уговора и накнаде, при чему сваки нови корисник има исте 
услове као и постојећи корисници у групи;  
Услуге мобилне телефоније подразумевају све услуге јавне мобилне телекомуникационе 
мреже које пружа мобилни оператер у складу са условима који произилазе из важеће 
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лиценце за јавну мобилну телекомуникацијску мрежу и услуге јавнемобилне 
телекомуникационе мреже у складу са стандардом GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT-2000, коју 
је издала Републичка агенција за електронске комуникације (назив надлежногоргана у време 
издавања лиценце, сада: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске 
услуге Републике Србије, у складу са одредбама Закона о електронским комуникацијама 
(„Службени гласник РС“ број 44/10, 60/13-УС и 62/14), а према спецификацији услуга из ове 
конкурсне документације и потребама наручиоца током реализације уговора. 
Мобилни оператер се обавезује да услуге пружа стручно и квалитетно у складу са правилима 
струке, уз стриктно поштовање законских прописа, стандарда и норматива којиваже за ову 
врсту послова, а према потребама наручиоца. 
Мобилни оператер преузима потпуну одговорност за квалитет пружене услуге на основу 
Уговора о јавној набавци који закључи са наручиоцем. 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 
 

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

- успостава  везе за разговоре ка свим мрежама мора бити бесплатна; 
- оквирни број корисника СИМ картица у мрежи (групи) Наручиоца је 230 уз могућност 

накнадног повећања или смањења броја корисника; Корисник задржава право да у 
току уговореног периода према својим потребама проширује групу  новим картицама. 
Активирање нових картица не значи продужење уговорене обавезе. Цене услуга за 
новоукључене бројеве су идентичне ценама из понуде. 

- обрачунски интервал за разговоре је једна секунда; 
- неискоришћени минути ка свим мрежама и СМС порука из појединачних пакета се 

преносе у наредни месец при чему се након преношења слободни (бесплатни) минути 
ка свим мрежама и СМС поруке по пакетима могу само удвостручити (максимална 
количина саобраћаја по пакету  је дуплирани саобраћају оквиру месечне накнаде); 

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

- након потрошених минута и СМС порука и других услуга које су укључене у месечну 
претплату изабраних пакета, по захтеву наручиоца мора постојати могућност да се 
онемогући потрошња преко утврђене по броју; 

- могућност активације роминг тарифних додататака на захтев наручиоца 
- бесплатни позиви према специјалним службама: полиција, хитна помоћ и ватрогасци; 
- опредељен буџет за телефоне у износу од 800.000,00 динара са ПДВ-ом је могуће 

корисити за набавку телефонских апарата по избору Наручиоца, за цену од 1,00 
динара, по мобилном апарату у току трајања уговорне обавезе; 

- Минимална месечна потрошња, представља обавезујући рачун за Наручиоца  у коју 
нису укључене претплате, роминг и накнаде за рачун других, а коју је наручилац  у 
обавези даплати сваког месеца. 

- Укупна минимална месечна потрошња не може бити већа од 40.000 динара без ПДВ-а. 
- задржавање телефонских бројева чланова групе наручиоца;  
- Активан пакет за интернет на свим бројевима од 50 МB по пуној брзини, након 

потрошених 50 МB уз смањену брзину протока али не мању од 64 Кб/c ; 
- у случају промене оператора, трошкове преноса бројева сноси оператор - прималац 

броја; 
- изабрани понуђач мора имати обезбеђен сервис, преузимање и враћање апарата са 

сервиса од стране мобилног оператера; 
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- листинг одлазног саобраћаја се не наплаћују; 
- све остале услуге се наплаћују према стандардном ценовнику Понуђача који је 

Понуђач обавезан доставити оверен уз понуду; 
- омогућен континуирани бесплатан увид у стање рачуна и бесплатног саобраћаја на 

појединачном броју у току месеца; 
 
Пошто је Дом Здравља Крагујевац здравствена установа примарне здравствене заштите на 
подручју града Крагујевца и покрива простор од 835 км2 , потеребно је да понуђачи на 
наведеној територији омогуће несметан рад свих стручних служби тако што ће омогућити 
што већу покривеност сигналом наведене територије. У складу са наведеним , наручилац је 
дефинисао табелу покривености на триторији у којој су наведена села и тачке које су 
дефинисане на локацијама центра ових сеоских насеља (Месна заједница , Дом културе , 
Школа итд). Уз понуду обавезно доставити мапе покривености мобилним сигналом 
територије Општине Крагујевац, закључно са 31.12.2017.године, ценовник телефона са 
ценама исказаним у динарима (са ПДВ-ом) оверен од стране овлашћеног лица понуђача који 
је важећи за све време важења уговора, табелу покривености мобилним сигналом на 
захтеваним локацијама и изјаву овлашћеног лица Понуђача дату под кривичном, и 
материјалном одговорношћу о тачности података о покривености мобилним сигналом 
локација на територији Општине Крагујевац из табеле датe у прилогу. 
 
Редни 
број 

Назив појединачног 
наручиоца 

Локација Покривеност ГСМ/УМТС 
сигналом (уписати ДА/НЕ) 

1.  АЕРОДРОМ 
44° 1'47.94"С 
20°54'25.23"И 

 

2.   БАГРЕМАР 
44° 0'24.45"С 
20°53'15.78"И 

 

3.   БЕЛОШЕВАЦ 
43°59'20.44"С 
20°55'25.07"И 

 

4.   БРЕСНИЦА 
44° 0'12.22"С 
20°56'13.13"И 

 

5.   БУБАЊ 
44° 0'52.71"С 
20°55'18.62"И 

 

6.   ВАШАРИШТЕ 
44° 1'10.53"С 
20°54'37.39"И 

 

7.   ВЕЛИКО ПОЉЕ 
43°59'37.65"С 
20°52'36.93"И 

 

8.   ВИНОГРАДИ 
44° 1'56.62"С 
20°53'52.04"И 

 

9.   ГРОШНИЦА 
43°57'24.99"С 
20°52'27.87"И 

 

10.  21.ОКТОБАР 
44° 0'55.08"С 
20°53'41.69"И 

 

11.   ДЕНИНО БРДО 
44° 1'52.28"С 
20°54'12.38"И 

 

12.   ДЕСИМИРОВАЦ 
44° 4'20.76"С 
20°52'35.80"И 

 

13.   ДРАГОБРАЋА 
43°58'32.83"С 
20°49'14.90"И 

 

14.   ЕРДЕЧ 
43°58'59.26"С 
20°53'28.15"И 
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15.   ЕРДОГЛИЈА 
44° 0'47.10"С 
20°54'38.55"И 

 

16.   ЖДРАЉИЦА 
43°58'45.16"С 
20°56'11.95"И 

 

17.   ИЛИЋЕВО 
44° 1'28.50"С 
20°56'57.56"И 

 

18.   ЈОВАНОВАЦ 
44° 2'55.95"С 
20°57'3.15"И 

 

19.   КОРИЋАНИ 
43°59'31.72"С 
20°51'48.99"И 

 

20.   ЛЕПЕНИЦА 
44° 0'40.49"С 
20°55'30.46"И 

 

21.   МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ 
44° 0'13.76"С 
20°51'24.96"И 

 

22.   МАРШИЋ 
44° 1'45.85"С 
20°58'22.43"И 

 

23.   ПАЛИЛУЛЕ 
44° 0'21.32"С 
20°54'10.03"И 

 

24.   ПЕТРОВАЦ 
44° 2'23.73"С 
20°54'40.73"И 

 

25.   ПИВАРА 
44° 0'20.37"С 
20°55'9.03"И 

 

26.  1.МАЈ 
44° 0'57.71"С 
20°55'6.21"И 

 

27.   СТАНОВО 
43°59'44.34"С 
20°52'40.09"И 

 

28.   С.Р.КОЛОНИЈА 
44° 0'39.66"С 
20°53'38.87"И 

 

29.   СТРАГАРИ 
44° 9'7.82"С 

20°39'35.99"И 
 

30.   СУШИЦА 
44° 1'39.06"С 
20°54'23.71"И 

 

31.   УГЉЕШНИЦА 
44° 1'52.56"С 
20°54'50.97"И 

 

32.   Н.Х.ФИЛИП КЉАЈИЋ 
44° 0'23.56"С 
20°55'39.44"И 

 

33.   ЦЕНТАР ГРАДА 
44° 0'39.65"С 
20°55'9.28"И 

 

34.   ЧУМИЋ 
44° 8'47.46"С 
20°46'56.02"И 

 

35.   ШУМАРИЦЕ 
44° 1'33.47"С 
20°51'37.49"И 

 

36.   АЏИНЕ ЛИВАДЕ 
43°53'56.34"С 
20°51'57.26"И 

 

37.   БОТУЊЕ 
44° 3'44.65"С 
21° 0'53.61"И 

 

38.   БУКУРОВАЦ 
43°59'23.20"С 
21° 0'4.20"И 

 

39.   ВЕЛИКА СУГУБИНА 
43°56'44.26"С 
21° 2'33.99"И 
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40.   ВЕЛИКЕ ПЧЕЛИЦЕ 
43°54'0.73"С 

20°58'33.47"И 
 

41.   ВЕЛИКИ ШЕЊ 
44° 6'56.76"С 
20°43'29.76"И 

 

42.   ВИЊИШТЕ 
43°57'27.67"С 
20°51'34.50"И 

 

43.   ВЛАКЧА 
44° 9'11.63"С 
20°42'48.50"И 

 

44.   ГОРЊА САБАНТА 
43°56'28.21"С 
21° 0'15.10"И 

 

45.   ГОРЊЕ ГРБИЦЕ 
44° 4'1.14"С 

20°47'43.71"И 
 

46.   ГОРЊЕ КОМАРИЦЕ 
44° 1'59.23"С 
21° 0'57.22"И 

 

47.   ГОРЊЕ ЈАРУШИЦЕ 
44° 9'2.59"С 

20°51'18.82"И 
 

48.   ДИВОСТИН 
44° 1'52.74"С 
20°49'45.57"И 

 

49.   ДОБРАЧА 
44° 4'4.23"С 

20°42'58.69"И 
 

50.   ДОЊА САБАНТА 
43°57'13.57"С 
20°57'52.11"И 

 

51.   ДОЊЕ ГРБИЦЕ 
44° 4'49.92"С 
20°47'53.75"И 

 

52.   ДРАЧА 
44° 1'56.89"С 
20°48'47.43"И 

 

53.   ДРЕНОВАЦ 
43°59'47.56"С 
20°47'45.12"И 

 

54.   ДУЛЕНЕ 
43°52'8.11"С 
20°57'0.46"И 

 

55.   ЈАБУЧЈЕ 
44° 0'0.66"С 

20°59'25.63"И 
 

56.   КАМЕНИЦА 
44° 4'16.12"С 
20°38'58.18"И 

 

57.   КОРМАН 
44° 2'58.84"С 
20°59'27.83"И 

 

58.   КУТЛОВО 
44° 2'46.88"С 
20°45'41.88"И 

 

59.   ЛУЖНИЦЕ 
44° 6'24.37"С 
20°49'20.07"И 

 

60.   МАЛА ВРБИЦА 
44° 5'29.07"С 
20°43'41.09"И 

 

61.   МАСЛОШЕВО 
44°10'43.90"С 
20°39'9.26"И 

 

62.   НОВИ МИЛАНОВАЦ 
44° 4'22.28"С 
20°56'1.37"И 

 

63.   ОПОРНИЦА 
44° 2'45.28"С 
20°52'51.24"И 

 

64.   ПАЈАЗИТОВО 
44° 5'57.65"С 
20°46'24.42"И 
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65.   ПОСКУРИЦЕ 
44° 2'31.46"С 
20°51'14.25"И 

 

66.   ПРЕКОПЕЧА 
44° 2'14.17"С 
20°47'9.09"И 

 

67.   РАМАЋА 
44° 5'29.92"С 
20°40'16.36"И 

 

68.   РЕСНИК 
44° 6'40.57"С 
20°56'26.64"И 

 

69.   РОГОЈЕВАЦ 
44° 1'53.91"С 
20°45'3.81"И 

 

70.   СЕЛИШТЕ 
44° 4'26.88"С 
20°49'23.47"И 

 

71.   ТЕФЕРИЧ 
43°59'41.15"С 
20°56'53.25"И 

 

72.   ТРМБАС 
43°58'52.44"С 
20°57'6.27"И 

 

73.   УГЉАРЕВАЦ 
44° 5'58.11"С 
20°41'32.39"И 

 

74.   ЦВЕТОЈЕВАЦ 
44° 3'59.18"С 
20°58'41.51"И 

 

75.   ЦЕРОВАЦ 
44° 5'24.14" С 
20°51'52.52"И 

 

76.   ШЉИВОВАЦ 
44° 3'13.54"С 
20°50'18.56"И 

 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦА 
 

Укључено у претплату 
(минимални захтев): 

Пакет 1 Пакет 2 Пакет3 

Број минута у групи 
Наручиоца 

неограничено неограничено неограничено 
 

Број минута ка свим 
мрежама 

- 1300 неограничено 

Број СМС порука - 1300 неограничено 

- 
- неограничено неограничено 

Број бонус минута 

- - неограничено неограничено 

Могућност припејд 
допуне 

да - - 
 

Број МБ/ГБ за пренос 
података у максималној 

брзини 
50 MB 3 GB 40 GB 
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3.2. Буџет за бенефицирану набавку телефонских уређаја 
 
Буџет представља збир свих телефонских уређаја по пуним ценама на дан подношења 
понуде, које Наручилац набавља по цени од 1,00 динар по уређају, а у складу са 
спецификацијом и карактеристикама телефонских уређаја са пуним ценама за све телефонске 
уређаје која је саставни део понуде понуђача. 
Износ буџета 800.000,00 са ПДВ-ом. 
 
 
III КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 
1. Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 
понуђена цена“.  
 
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 
понуђеном ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену Пакета 3 . 
 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде понудио 
нижу цену Пакета 2. 
 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде имао 
већи број позитивних одговора у табели покривености УМТС/ГСМ сигналом 
 
 
4. Рок у којем ће уговор бити достављен изабраном понуђачу  
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен изабраном понуђачу којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац 
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, 
у року од осам дана од дана пријема одлуке о додели уговора од стране понуђача којем је 
додељен уговор.  
Оквирни датум ступања на снагу уговора са изабраним понуђачем, према планираним 
активностима Наручиоца, је 01.новембар 2018.године. 
 
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 javne.nabavke@dzkg.rs  

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

Подношење понуда: 

Рок за достављање понуде је 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних 
набавки, односно до 16.10.2018. године.  Благовременом ће се сматрати све понуде које 
стигну на адресу наручиоца до 16.10.2018. године  до  10.00 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 МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА 
ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈН МВ-16/2018-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 16.10.2018. 
године у 10.30 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 08.10.2018.године                         

 

    КОМИСИЈA 

Биљана Миливојевић, председник 

____________________________ 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

 
1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, 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 је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији; 

4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине. 

 
1.2 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 
 
1.3 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
Испуњеност обавезних услова у тачкама од 1) – 3) и 5) за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 
Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Испуњеност обавезног услова из тачке 4) за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем важеће дозволе за обављање делатности која је 
предмет набавке, издате од Републичке агенције за електронске комуникације. Наведени 
доказ доставити у фотокопији, а дозвола мора бити важећа у моменту подношења понуде, као 
и за све време трајања уговора. 

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

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

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова. 

 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 

 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник понуђача, дајем следећу 
    

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке услуге мобилне телефоније број 16/2018, испуњава све услове из чл. 
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

 
Место:_____________                                                                                              Понуђач: 
Датум:_____________                                                      М.П.                     
_____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке услуге мобилне телефоније број 16/2018, испуњава све услове из чл. 
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

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

 
 
Место:_____________                                                                                         Подизвођач: 
Датум:_____________                                                    М.П.                     
_____________________                                                         
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач_________________________________________________, у поступку јавне набавке услуге 
мобилне телефоније број 16/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време објављивања 
позива за подношење понуде. 
 
 

 
 
 

Место:_____________                                                                                             Понуђач 
Датум:_____________                                                  М.П.                     _____________________                                                        
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
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.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ, Ул. Краља Милутина бр.1 
34000 Крагујевац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге мобилне телефоније,                                        
ЈН бр. 16/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
од стране наручиоца до  16.10. 2018.године до 10.00 часова.    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. 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. 

 
3. ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. 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: Дома здравља Крагујевац, Ул. 
Краља Милутина бр.1, 34 000 Крагујевац  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуге мобилне телефоније, ЈН бр. 16/2018 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуге мобилне телефоније, ЈН бр. 16/2018 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуге мобилне телефоније, ЈН бр. 16/2018 - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге мобилне телефоније, ЈН бр. 16/2018 - 
НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 
VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 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,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
 понуђачу који ће издати рачун,  
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
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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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање се врши уплатом на текући рачун Извршиоца услуга, у року од 30 календарских 
дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015), након потписаног уговора и 
пружене месечне услуге. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
9.2. Захтеви у погледу рока 
 Понуђач је у обавези да тражену услугу врши у периоду од 24 месеци по потписивању 
уговора. 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 на може мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност. 
Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива 
све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 
92. Закона о јавним набавкама . 
У понуђену цену (24 сата услуге телефоније на месечном нивоу) урачунати:  
а. све трошкове неопходне за обезбеђене 24-сатне услуге, израда и слање фактуре са 
спецификацијом потрошње на месечном нивоу и остале текуће трошкове), 
б. трошкове интервенција у случају рекламације на квалитет ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА 
МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, 
б. трошкове у случају рекламације на исправност испоручених телефона у гарантном року. 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине 
и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Не предвиђа се обезбеђење испуњења обавеза понуђача. 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, Краља 
Милутина бр.1, 34000 Крагујевац електронске поште на e-mail javne.nabavke@dzkg.rs или 
факсом на број 034/323-541 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

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. 
 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка мале 
вредности бр.16/2018 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења, нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
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 може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
- Наручилац може да одбије 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 о јавним набавкама (Заштита 
интегритета поступка и забрана радног ангажовања код понуђача); 
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. 
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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 (ако се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 
предмет јавне набавке истоврстан); 
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) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

 Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1) који се односи на 
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне 
набавке истоврстан. 
 
   
17. 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, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
 
18. 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. 
 
19. 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) 
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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. 

Уколико понуђач приликом потписивања Уговора не преда инструмент финансијског 
обезбеђења, наручилац ће сматрати да је понуђач одустао од потписивања Уговора. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
 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. 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге мобилне 
телефоније–  ЈН број 16/2018 . 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

 
 

Адреса понуђача:  
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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П О Н У Д А 

 
ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

 
 

Укупна месечна претплата за oквирно 230 бројeva 
 

Р.бр Пакет 
Месечни износ без 

ПДВ-а 
ПДВ 

Укупни 
месечниизнос са 

ПДВ-ом 

1. Пакет 1       

2. Пакет 2       

3. Пакет 3       

4. 
Минимална 

месечна 
потрошња 

   

Укупна цена на месечном нивоу (1+2+3+4) у дин 
без ПДВ 

 

Укупна цена на месечном нивоу (1+2+3+4) у дин са 
ПДВ 

 

 
НАПОМЕНА: 
- Број картица којима ће бити додељен пакет 1 неће бити већи од 90% од укупног броја 
картица. 
- Број картица којима ће бити додељен пакет 2 неће бити већи од 40 % од укупног броја 
картица 
- Број картица којима ће бити додељен пакет 3 неће бити већи од 40% од укупног броја 
картица. 
 
 Рок и начин плаћања:Наручилац се обавезује да ће плаћање предметне услуге извшити 
понуђачу услуга на основу испостављеног рачуна за извршене услуге, најкасније до 20. у 
текућем месецу за предходни месец.  
 Рок важења понуде износи: ______ дана од дана јавног отварања понуде (не може бити 
краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуде). 
Понуђач попуњава образац понуде , наводи понуђену цену ( појединачно и укупно) без  и са 
ПДВ-ом, као и рок важења понуде. 
 
1.Критеријум за доделу уговора:  

 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 
понуђена цена“.  

 
2.Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или 
истом понуђеном ценом  
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Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену Пакета 3 . 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде понудио 
нижу цену Пакета 2. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде имао 
већи број позитивних одговора у табели покривености УМТС/ГСМ сигналом 
 
Рок за плаћање износи: ______ од дана испостављеног рачуна за извршене услуге.   
Рок важења понуде износи: ______ дана од дана јавног отварања понуде (не може бити 
краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуде). 
Понуђач попуњава образац понуде , наводи понуђену цену без  и са ПДВ-ом, као и рок 
важења понуде. 
Цена у понуди мора бити исказана у динарима. 
- Понуда мора да обухвати све захтеване услуге, као и неопходне услове. 
- Уколико понуђач не понуди (не попуни) све ставке понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива 
 

Датум  Понуђач 
 М.П.  

________________________  ________________________ 
 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ    
Број:   01- 
Дана:    . године 
К р а г у ј е в а ц 
 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
О НАБАВЦИ УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  

ЈН бр.16/2018 
 
 
закључен у, дана _______. 2018. године између: 
 
1.  Дома здравља Крагујевац, ул. Краља Милутина бр. 1, ПИБ 101041243, кога  заступа 
директор, др Василије Антић (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и  (у даљем тексту 
Корисник услуга),  и  
    2. ________________________________________са седиштем у ______________________, 
улица___________________________________________________________, кога заступа  
___________________________________________________________________________ 
           (у даљем тексту: Давалац услуга),  ПИБ:_______________,  матични број______________  
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Корисник услуга, сходно члану 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник 
РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Одлуком о покретању поступка јавне набавке бр. 01-6557 
од 24.07.2018. год., спровео јавну набавку мале вредности – набавку услуге мобилне телефоније 
за потребе Дома здравља Крагујевац, за коју је позив за достављање понуде истовремено са 
конкурсном документацијом објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Корисника услуга, тј. Дома здравља Крагујевац. 
 
- да је Давалац услуге доставио понуду број ___________ од ___________, која се сматра 
прихватљивом јер испуњава све услове из конкурсне документације и која чини саставни део 
овог Уговора. 
 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је пружање услуга мобилне телефоније (у даљем текслу: услуге), на 
основу спроведене јавне набавке, а у складу са потребама Корисника услуга, у свему према 
усвојеној понуди Даваоца услуга заведеној код Корисника услуга под бр._______ од__________ 
године и техничкој спецификацији која чини саставни део овог Уговора. 
 
 

Члан 2. 
Корисник услуга се обавезује да ће услуге из члана 1. овог Уговора, плаћати Даваоцу услуга по 
уговореним јединичним ценама из прихваћене понуде бр. ___________ од _______2018. године 
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Даваоца услуга, у складу са техничком спецификацијом. 
 
У цену из претходног става није урачунат ПДВ, који пада на терет Корисника услуга. Цена 
услуга (на основу тражене спецификације ) из усвојене понуде и става 1. овог члана су фиксне и 
не могу се мењати током трајања уговора без сагласности обе уговорне стране, а у складу са 
позитивним прописима. 
 

Члан 3. 
Корисник услуга се обавезује да цену из члана 2. овог Уговора, увећану за износ ПДВ-а, плаћа 
месечно по завршеним услугама у року од 30 дана од пријема фактуре од стране Корисника 
услуга, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама ("Сл.гласник РС" бр. 119/2012 и 68/2015), на текући рачун Даваоца услуга 
број:______________________________ који се води код ______________________. 
 
Давалац услуга се обавезује да на захтев Корисника услуга достави рачун са детаљном 
спецификацијом услуга. 
 

Члан 4. 
Давалац услуга је одговоран за отклањање кварова и сметњи на електронској комуникационој 
мрежи и елементима мреже која се користе за пружање услуге, у складу са чл. 27. Правилника о 
општим условима за обављање делатности по режиму општег овлашћења. 
 
Уколико Корисник услуга у складу са чл. 2. Правилника о преносивости броја у јавним 
мобилним телекомуникационим мрежама ("Сл.гласник РС" бр. 5/10), жели да задржи укупан 
постојећи број СИМ картица, трошкови накнаде за пренос бројева, дужан је да плати Давалац 
услуга. 
 

Члан 5. 
Формирање групе ВПН корисника од 230 претплатничких бројева уз могућност да се број 
претплатника повећа или смањи за максимално 15% по истим условима.  
У случају потребе корисник може да активира додатне пакете за пренос података као и роминг 
пакете по ценама које нису веће од тржишних цена. 
 

Члан 6. 
Укупна вредност Уговора не може прећи износ од 666.000,00 динара без ПДВ-а, односно 
800.000,00 дин. са ПДВ-ом, који представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу. 
Повластица подразумева да ће телефонски апарати купљени на основу буџета бити плаћени по 
бенефицираним ценама понуђача. Давалац услуга се обавезује да приликом испоруке мобилних 
апарата наручиоцу преда и пратећи прибор и додатне уређаје по спецификацији произвођача и 
оргиналну каталошку и/или другу документацију, гаранцију, сертификате, упутство за употребу 
и одржавање, који морају бити предати у оргиналу и у преводу на српски језик. 
 
Испорука и предаја наведених апарата врши се, у року од 20 дана од дана захтева за испоруку 
одређеног модела, а након потврде даваоца услуга да исти има на стању који је у званичној 
понуди даваоца услуга, а  у складу са датом спецификацијом и довољним бројем примерака.  
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Извршилац је дужан да услуге из члана 1. овог уговора пружа у квалитету утврђеним важећим 
техничким стандардима у Републици Србији за ову врсту услуга. 
 
 

Члан 7. 
Извршилац се обавезује да на дан потписивања овог уговора преда Кориснику регистровану 
бланко соло меницу и менично овлашћење на износ од 10% процењене вредности уговора без 
ПДВ-а, којом гарантује уредно испуњење својих уговорних обавеза. 
Корисник задржава меницу за све време важења овог уговора. 
Извршилац се обавезује да истовремено са предајом менице из става 1. овог члана, Кориснику 
преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Извршиоца, као и овлашћење 
Кориснику да меницу може попунити у складу са овим уговором. 
 
 

Члан 8. 
Околности независне од воље уговорних страна, сматраће се случајеви који ослобађају од 
одговорности, ако наступе након закључења уговора и спречавају његово потпуно или 
делимично извршење (виша сила). 
 
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 
уговорених обавеза. О дану наступања, трајању, односно дану престанка више силе, уговорне 
стране су у обавези да једна другу обавесте писаним путем у року од 3 (три) дана од дана 
сазнања за исту. 
 

Члан 9. 
Уколико Извршилац не извршава уговорене обавезе на уговорени начин овај уговор се може 
раскинути са отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог обавештења о раскиду уз 
обавезу Извршиоца да настави са пружањем услуга до истека отказног рока и то: 
- уколико Извршилац не испоручује услуге у уговореном квалитету и благовремено 
- уколико Извршилац промени цене услуга утврђене овим Уговором 
- уколико Извршилац изгуби дозволу/лиценцу за услуге које су предмет овог Уговора 
- уколико Извршилац не поступа по рекламацијама Корисника услуга у примереном року. 
 
 

Члан 10. 
Овај Уговор ступа на снагу и примењује се даном потписивања од стране овлашћених лица 
уговорних страна и важи за период од 2 (две) године. 
У случају раскида уговора пре рока из става 1. овог члана уговора, мобилни уређаји са пратећом 
опремом остају власништво Корисника услуга. 
 
 

Члан 11. 
Све спорове настале из овог Уговора, уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а 
уколико то не буде могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Крагујевцу 
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Члан 12. 

У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог уговора, 
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о електронским 
комуникацијама, Правилника о општим условима за обављање делатности по режиму општег 
овлашћења и других прописа донети на основу Закона. 
 
 

Члан 13. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по три 
примерка. 
 
Давалац услуге            Наручилац    
        Дом здравља Крагујевац 
        Др Василије Антић, директор 
______________________   _____________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив 
понуђача], доставља 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 израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке услуге мобилне телефоније, бр. 16/2018, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
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 понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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