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Дом здравља Крагујевац 
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 надлежног органа 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 који важе 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 да плати 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 100 МB по пуној брзини, 

након потрошених 100 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 31.12.2020.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. Приликом стручног оцењивања понуда Наручилац задржава право да захтева од Понуђача да 
се контролна мерења на свим или делу локација поново изврше у присуству Наручиоца и провере 
вредности покривености сигналом које је понуђач приложио у табели. У случају да се вредности 
разликују као тачна вредност узеће се вредност поновљеног мерења извршеног у присуству наручиоца. 
Референтне вредности да ли постоји покривеност сигналом су вредности које је РАТЕЛ прописао за 
ГСМ сигнал -95dBm ≤ и за УМТС сигнал -105dBm ≤.   
 

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

 

14. ЕРДЕЧ 
43°58'59.26"С 
20°53'28.15"И 

 

          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 
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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 

 

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

 

64. ПАЈАЗИТОВО 
44° 5'57.65"С 
20°46'24.42"И 

 

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 

 

 

Обавеза Понуђача je да пре достављања понуде изврши увид у локацијe од посебног интереса за 
наручиоца и изврши мерење сигнала мобилне мреже, а у циљу утврђивања минимума квалитета 
сигнала и могућности комуникације. Понуђач је у обавези да писаним путем (е - mailom) најави 
долазак наручиоцу, у року од најмање 2 радна дана пре дана планираног обиласка локација.   
Приликом обиласка потребно је сачинити Извештај о мерењу сигнала и исти приложити уз понуду. 
Понуђач је дужан и да приложи овлашћење за особу која ће испред Понуђача извршити мерења, при 
чему образац изјаве на лицу места оверава особа која испред понуђача врши мерења сигнала.  
Уколико Понуђач нема задовољавајући квалитет сигнала, у обавези  је да пре достављања понуде 
обезбеди задовољавајући квалитет сигнала мобилне телефоније.  
Лица за контакт за заказивање термина је Дејан Стевановић на е-маил: office@dzkg.rs   
Заказивање термина за увид се врши електронским путем сваког радног дана у времену од 7:00 до 
15:00 часова.  
Поред мерења сигнала, на локацији се такође  констатује  да ли је на уређају у којем се налази понуђача 
картица на локацији сервис доступан , односно да ли је картица регистрована на мрежи понуђача. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦА 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 је 800.000,00 динара са ПДВ-ом за време важења уговора. 

 
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. 
 
Понуђачи су дужни исказати понуђену цену на две децимале. 

Спецификација Пакет 1 Пакет 2 Пакет 3 

Број минута у групи Наручиоца 
неограничено неограничено неограничено 

Број минута ка свим мрежама 
- неограничено неограничено 

Број СМС порука 
- неограничено неограничено 

 Број бонус 
минута  

неограничено неограничено неограничено 
Неограничено 

неограничено неограничено неограничено Неограничено 

 Број МБ за пренос података у 
максималној брзини 

100 MB 9 GB 19 GB 
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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 20.новембар 2020.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 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 09.11.2020. године. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
наручиоца до 09.11.2020. 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, 34000 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 услуга–Дома 
здравља Крагујевац УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА 
ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ ЈН МВ-12/2020-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 
09.11.2020.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 28.10.2020.године 
КОМИСИЈA 

Биљана Миливојевић, председник 
 


