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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15,
68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности У 01/17 број 372 од 09.02.2017.године и Решења о образовању комисије за
јавну набавку У 01/17 број 373 од 09.02.2017.године припремљена је:
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јавну набавку мале вредности –
обликована по партијама
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Дом здравља Гроцка Адреса: Српско-грчког
пријатељства 17, 11306 Гроцка Интернет страница:
www.dzgrocka.co.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности обликована
по партијама у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број У- 01/16 су следеће услуге:
Партија 1: Набавка улуга мобилне телефоније ОРН 64212000
Партија 2: Набавка услуга фиксне телефоније ОРН 64211000
Партија 3: Услуга интернет саобраћаја ОРН : 64216000
4.Процењена вредност партија
1. Партија 1.
2. Партија 2.
3. Партија 3.

1.500.000,00 без ПДВ-а
600.000,00 без ПДВ-а
900.000,00 без ПДВ-а

5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт:
Златко Петровић, Шеф техничке службе 069/8324003
Служба за јавне набавке 011/8510017
Е - mail адреса: dzgrocka@gronet.rs
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II 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
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни
део конкурсне документације. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко
попуњена, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Свака учињена исправка мора бити
оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Свако бељење или подебљавање
бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуде се подносе на адресу: Дом здравља „Гроцка“, Српско- грчког пријатељства
17, 11306 Гроцка. Коверат са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за јавну набавку мале
вредности НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТ
САОБРАЋАЈА, ЈНМВ У 01/17- ПАРТИЈА _______ НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив
понуђача, адресу, контакт особу, телефон и телефакс и печат на месту затварања 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. МОДЕЛ УГОВОРА
Понуђач је дужан да попуни модел уговора за сваку партију одвојено, парафира све стране,
овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
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: Српско-грчког пријатељства
17, 11306 Гроцка, са назнаком:
„Измена и допуна понуде за јавну набавку за јавну набавку мале вредности НАБАВКА
УСЛУГА МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА, ЈНМВ
У 01/17-- ПАРТИЈА _______ НЕ ОТВАРАТИ“,
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6. ПОДИЗВОЂАЧИ
Понуђач је обавезан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке у целини или делимично
поверити подизвођачу, да наведе проценат укупне вредности набавке који
ће поверити подизвођачу (који не може бити већи од 50%), као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
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 III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглавља VI).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
7. 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 о јавним
набавкама.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглавља VI.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
8. РОК ПЛАЋАЊА
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок плаћања је по понуди и мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр.
119/2012).
Плаћање се врши на основу примљене фактуре, уплатом на рачун понуђача.
У случају блокаде рачуна плаћање ће се вршити по Закључку Владе Републике Србије број 4012248/2016 од 03.03.2016. године.
9. ЦЕНА
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена услуга која је дата у понуди је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
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10. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач коме буде додељен уговор биће у обавези да приликом потписивања уговора
достави меницу на 10% укупне вредности уговора (без ПДВ-а), сопствена, бланко без
протеста, са овлашћењем у којим случајевима се може попунити; овлашћење дато на
меморандуму, које мора да садржи све податке понуђача, заведеном у деловодној књизи
понуђача и потписано од стране лица уписаног у регистар привредних субјеката или лица које
он овласти. Такође, доставити и фотокопије картона депонованих потписа код пословне
банке. Неопходно је, уз хартије од вредности – меницу и менично овлашћење, доставити и
потврду своје банке о извршеној регистрацији менице.
12. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци, које понуђач оправдано у конкурсној документацији означи као поверљиве, биће
коришћени само у предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица
која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом
отварања понуда као ни у даљем току поступка.
13. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУЂАЧИ МОГУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И
ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурној документацији, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац је дужан да у року од три дана од
дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници:
www.dzgrocka.rs
Питања треба упутити на адресу Дома здравља „Гроцка“, Српско- грчког пријатељства
17, 11306 Гроцка, са назнаком „Питања за јавну набавку мале вредности НАБАВКА УСЛУГА
МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА, ЈНМВ У
01/17“.или на е маил dzgrocka@gronet.rs
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима вршиће се на
начин предвиђен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
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14. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Дом здравља Гроцка извршиће избор најповољнијег понуђача на основу критеријума
економски најповољнија понуда.
понуда

ПАРТИЈА 1: Набавка услуге мобилне телефоније УКУПНО 100 пондера
1. Цена разговора у мрежи мобилног оператера- 20 пондера по формули:
Најнижа понуђена цена х 20_______
Цена понуде која се рангира
2. Цена разговора ван мреже мобилног оператера (цена по минуту
мин
разговора,
терифирана у секундама
секундама) - 20 пондера по формули:
Најнижа понуђена цена х 20_______
Цена понуде која се рангира

3. Висине буџета у апаратимаапара
45 пондера по формули:
Понуда која се рангира х 45________
Понуда са највећом висином буџета
4. Цена ка фиксним бројевима - 15 пондера по формули:
Најнижа понуђена цена х 15_______
Цена понуде која се рангира

ПАРТИЈА 2:НАБАВКА УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – УКУПНО 100 пондера
1. Цена месечне претплате
пре
по телефонској линији – 30 пондера по формули:
Најнижа понуђена цена х 30_______
Цена понуде која се рангира
2. Цена разговора ка фиксним бројевима у месту наручиоца
ца (цена по минуту
разговора)– 20 пондера по формули:
Најнижа понуђена цена х 20_______
Цена понуде која се рангира
3. Цена разговора ка фиксним бројевима у Републици Србији
Срби (цена по минуту
разговора)– 20 пондера по формули:
Најнижа понуђена цена х 20_______
Цена понуде која се рангира
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4. Цена разговора ка мрежама мобилних оператера (цена по минуту разговора) 30 пондера по формули:
Најнижа понуђена цена х 30_______
Цена понуде која се рангира

ПАРТИЈА 3: НАБАВКА УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА – УКУПНО 100 пондера:
•

Цена интернет линка - одржавање које укључује статичку ИП адресу, брзина
протока минимум 40/20 Мbps на централној локацији- ЗС Гроцка – 30 пондера по
формули:

Најнижа понуђена цена х 30_______
Цена понуде која се рангира

•

Цена L3VPN линка, одржавање које укључује брзину 50/50 Мbps на централној
локацији- ЗС Гроцка – 30 пондера по формули:
1. Најнижа понуђена цена х 30_______
Цена понуде која се рангира

•

Цена L3VPN линка - одржавање које укључује брзину протока минимум 15/15
Мbps- за ЗС Калуђерица, ЗС Винча, ЗС Врчин – 20 пондера по формули:
Најнижа понуђена цена х 20____
Цена понуде која се рангира

•

Цена L3VPN линка - одржавање које укључује брзину протока минимум 6/6 Mbps
за амбуланте Заклопача, Ритопек, Бегаљица, Умчари, Дражањ, Брестовик,
Камендо, Пударци, ОШ Винча дечија стоматологија – 20 пондера по формули:
Најнижа понуђена цена х 20_____
Цена понуде која се рангира

НАПОМЕНА: Под L3VPN подразумева се формирање виртуалне приватне мреже, у
оквиру комуникационе (IP/MPLS) инфраструктуре пружаоца услуга, која функционише на
3. слоју ОСИ референтног модела. Потребно је да услуга L3VPN омогући повезивање
локација Наручиоца тако да рутирање и адресни простор буду независни од осталих
мрежа. Такође, комуникациони саобраћај у L3VPN-у Наручиоца треба да буде одвојен од
осталог комуникационог саобраћаја Понуђача.
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НАПОМЕНА: Уколико понуђач понуди цену од 0 динара за неку од услуга, кроз прорачун
формула ће се примењивати 0,1 динар као најнижа понуђена цена
НАПОМЕНА: Уколико два или више понуђача буду имали исти број пондера, предност ће
имати онај понуђач који је понудио краћи рок за пружање услуге.
15. 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.
16. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може
уложити захтев за заштиту права у току целог поступка предметне јавне набавке, а после
доношења одлуке о додели уговора захтев може поднети у року од 5 дана од дана пријема
одлуке о додели уговора.
Захтев за заштиту права подноси Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке и објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева.
Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да уплати таксу од
60.000,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, „Републичка
административна такса“, у корист Буџета Републике Србије.

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15)
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); Доказ:
извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова, доказ не може бити
старији од два месеца пре отварања понуда;

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два
месеца пре отварања понуда;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона) у случају да 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 немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. ( Изјава у слободној форми).

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана
75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
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Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача,поглавље VI), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане
овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона (важећа
дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст.
1. тач. 4 Закона) у случају да је таква дозвола предвиђена посебним прописом),коју
доставља у виду неоверене копије.
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.
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 у поглављу VI.), 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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IV ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _______ од __________________ за јавну набавку мале вредности НАБАВКА
УСЛУГА МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА, ЈНМВ У 01/17:
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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V ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС УСЛУГА
ПАРТИЈА 1:
НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ
ТЕЛЕФОНИЈЕ
РЕД.БР.

ОПИС

ЦЕНА без ПДВ-а

1

Цена износа минималне месечне
потрошње

2

Цена месечне претплате по СИМ
картици

3

Цена разговора у мрежи мобилног
оператера (цена по минуту разговора,
тарифирана у секундама)

4

Цена разговора ван мреже мобилног
оператера ка осталим мобилним
мрежама(цена по минуту разговора,
терифирана у секундама)

5

Висине буџета у апаратима

6

Цена ка фиксним бројевима у
власништву Дома здравља Гроцка

ЦЕНА са ПДВ-ом

Напомена: У ДЗ Гроцка тренутно се користи мрежни оператер Теленор са укуно 463 активна броја.
Рок важења понуде:_________________

Рок пружања услуга:____________________

Рок плаћања:_______________________

Датум:

МП

___________________
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ПАРТИЈА 2

НАБАВКА УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
РЕД.БР.

ОПИС

ЦЕНА без ПДВ-а

1

Цена месечне претплате по телефонској
линији

2

Цена разговора ка фиксним бројевима у
месту наручиоца (цена по минуту
разговора)

3

Цена разговора ка фиксним бројевима у
Републици Србији (цена по минуту
разговора)

4

Цена разговора ка мрежама мобилних
оператера (цена по минуту разговора)

ЦЕНА са ПДВ-ом

*Напомена: У Дому здравља Гроцка тренутно се користи услуга фиксне телефоније
од оператера Телеком Србија, следећи бројеви:

Здравствена
станица

Адреса

Краља Петра Првог 17

Калуђерица

3410590

Краља Петра Првог 7v

3415678

Краља Петра Првог 7v

3410822

Краља Петра Првог 7v

3414569

Краља Петра Првог 5

3414699

Краља Петра Првог 5б
Краља Петра Првог бб

Винча

Број телефона

3415184
3492800

Смедеревски пут бб

8035340

Смедеревски пут бб

8035121

Смедеревски пут бб

8036280

Смедеревски пут бб

8035270
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Смедеревски пут бб

7873742

Смедеревски пут бб

7872505

Смедеревски пут бб

8035330

Српско- грчког пријатељства 17
Српско- грчког пријатељства 17

8501551

Српско- грчког пријатељства 17

8500549

Српско- грчког пријатељства 17

8503231

Српско- грчког пријатељства 17

8503233

Српско- грчког пријатељства 17

Гроцка

8501661

Српско- грчког пријатељства 17

8501958

Српско- грчког пријатељства 17

8502289

Српско- грчког пријатељства 17

8510016/017

Српско- грчког пријатељства 17

8500754

Српско- грчког пријатељства 17

8501005

Српско- грчког пријатељства 17

8501124

Српско- грчког пријатељства 17

8501285

Српско- грчког пријатељства 17

Врчин

8501287
8510032

Моше Пијаде 37

8541535

Моше Пијаде 37

8541651

Железнички пут 11

8055475

Железнички пут 11

8053459

Железнички пут 11

8055473

Железнички пут 11
Ритопек

8501336

Српско- грчког пријатељства 17

Српско- грчког пријатељства 17

Умчари

8502524

Београдска бб
Бориса Кидрича бб

8055474
8063112
8530366

Бегаљица

Бориса Кидрича бб

8530246

Заклопача

ЈНА бб

8525160
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Рок важења понуде:_________________

Рок пружања услуга:____________________

Рок плаћања:______________________

Датум:

М.П.
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ПАРТИЈА 3
НАБАВКА УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА

НАБАВКА УСЛУГА ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА
ЦЕНА без ПДВ-а
РЕД.БР.

ОПИС
на месечном нивоу

1

Цена интернет линка месечно одржавање које
укључује статичку ИП
адресу, брзина протока
минимум 40/20 Мbps на
централној локацији- ЗС
Гроцка

2

Цена L3VPN линка,
месечно одржавање које
укључује брзину 50/50
Мbps на централној
локацији- ЗС Гроцка

3

Цена L3VPN линка месечно одржавање које
укључује брзину протока
минимум 15/15 Мbps- за
ЗС Калуђерица, ЗС
Винча, ЗС Врчин

4

Цена L3VPN линка месечно одржавање које
укључује брзинау
протока минимум 6/6
Mbps за амбуланте
Заклопача, Ритопек,
Бегаљица, Умчари,
Дражањ, Брестовик,
Камендо, Пударци, ОШ
Винча дечија
стоматологија
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ЦЕНА без ПДВ-а на
годишњем нивоу

ЦЕНА са ПДВ-ом на
годишњем нивоу
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НАПОМЕНА: Под L3VPN подразумева се формирање виртуалне приватне мреже, у оквиру
комуникационе (IP/MPLS) инфраструктуре пружаоца услуга, која функционише на 3. слоју
ОСИ референтног модела. Потребно је да услуга L3VPN омогући повезивање локација
Наручиоца тако да рутирање и адресни простор буду независни од осталих мрежа.
Такође, комуникациони саобраћај у L3VPN-у Наручиоца треба да буде одвојен од осталог
комуникационог саобраћаја Понуђача.
НАПОМЕНА: Интернет линк мора бити оптички или бежични, али на линценцираном
опсегу.
Рок важења понуде:_________________

Рок пружања услуга:____________________

Рок плаћања:_______________________
Датум:

М.П.

Конкурсна документација за ЈНМВ У 01/17

Потпис понуђача
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Обавезни услови за све понуђаче у зависности од партије за коју
конкуришу:
ПАРТИЈА 1
Максимална месечна претплата по СИМ картици 40 динара
Тарифни интервал за мобилну телефонију – једна секунда
Без наплате успоставе везе
Бесплатни разговори у оквиру затворене групе Наручиоца
Минималан буџет за куповину телефонских апарата 700.000 динара
Износ минималне месечне потрошња не сме да прелази износ збира месечних
претплата по свим бројевима
Бесплатни позиви ка бројевима специјалних служби
Максимална цена СМС поруке 1,00 динар
Заузеће позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају
Неограничени саобраћај у оквиру групе наручиоца, неограничен број минута у
оквиру мреже, разговори (у пословној мрежи наручиоца, у оквиру мреже
оператера, ван мреже оператера, интернационални), поруке (СМС национални,
СМС интернационални, ВАС СМС, ММС, ВАС ММС) су садржани у цени минималне
месечне претплате
ЗАДРЖАВАЊЕ ВЕЋ ПОСТОЈЕЋИХ МОБИЛНИХ БРОЈЕВА са опцијом скраћеног
бирања бројева са 4 последње цифре, у пословној мрежи наручиоца.
У СЛУЧАЈУ ПРОМЕНЕ ОПЕРАТЕРА,ТРОШКОВЕ ПРЕНОСА БРОЈЕВА И СВИ
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИДУ НА ТЕРЕТ ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА СА МАКСИМАЛНИМ
РОКОМ ЗА ПРЕНОС МОБИЛНИХ БРОЈЕВА ОД 30 ДАНА.
БЕСПЛАТНИ ПОЗИВИ СЕРВИСНИХ БРОЈЕВА ИЗАБРАНОГ ОПЕРАТЕРА;
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ – ФИКСНЕ У ДИНАРСКОМ ИЗНОСУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА
УГОВОРНОГ ПЕРИОДА
Могућност куповине телефонских апарата по бенефицираној цени од 1 динар из
додељеног буџета
Изабрани Понуђач је у обавези да достави ценовник телефонских апарата
Поседовање информационог система којим корисник самостално врши
активацију-деактивацију картица и осталих услуга, у реалном времену путем
додељеног софтвера, односно корисничкој апликацији формирање трошковних
центара наручиоца и уписивање имена корисника услуга који задужују
преплатнички број. Омогућена замена корисничке картице ( у случају губитка,
оштећења и сл.) кроз самосталну апликацију. Самостална апликација је
софтверско решење помоћу које наручилац може самостално, у било ком
тренутку бесплатно заменити корисничку СИМ картицу, новом „бланко“ СИМ
картицом у случају губитка, крађе, оштећења или због замене са микро или нано
СИМ картицом у зависности од телефонског уређаја у којем се СИМ картица
користи, без посебног слања захтева оператеру
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ПАРТИЈА 2
-Обавезно задржавање постојеће нумерације бројева.
-У СЛУЧАЈУ ПРОМЕНЕ ОПЕРАТЕРА,ТРОШКОВЕ ПРЕНОСА БРОЈЕВА И СВИ
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИДУ НА ТЕРЕТ ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА И РОК ЗА ПРЕНОС
ФИКСНИХ БРОЈЕВА ЈЕ 45 ДАНА

ПАРТИЈА 3
-

-

-

Улаз у комуникациони систем Понуђача услуга предвиђен за Наручиоца остварује
се преко комуникационих уређаја (рутера) Понуђача.
На свим локацијама Наручиоца Понуђач је у обавези да обезбеди рутере
техничких карактеристика неопходних за функционисање сервиса који се траже
овом документацијом. Лиценце за ове рутере су ствар понуђача
Сва опрема и водови Понуђача који су предмет набавке морају служити
искључиво потребама Наручиоца.
Понуђач је у обавези да одржи ниво успостављених сервиса, L3VPN мреже са
постојећом крипто заштитом (IP SEC) за све локације
Понуђач је слободан у избору приступних технологија које морају да задовољe
следеће услове:
- приступна технологија за везу мора да омогући повезивање удаљених локација у
приватну мрежу и пренос података
- Тражени пропусни опсег мора бити доступан са 5% толеранције за одступања од
декларисане расположивости, осим у случају прекида на правцу.
У случају потребе Наручиоца и у складу са његовим захтевом, Понуђач је дужан да
изврши пресељење линкова или обезбеди одговарајуће решење истих
карактеристика, без додатних трошкова.
- Понуђач прихвата да, у случају потреба Наручиоца, изврши проширење
капацитета постојећих као и изнајмљивање нових комуникационих ресурса истих
карактеристика као што су постојећи и под истим условима.
Понуђач мора да пружи сву стручну и техничку подршку приликом инсталирања,
конфигурисања и пуштања у рад целокупног система.
Директан надзор свих линкова ради гаранције уговорених брзина и месечно
извештавање о протоку и расположивости веза.
Понуђач прихвата обавезу да ће постојећи сервиси преноса података несметано
функционисати у оквиру тражених брзина на свим локацијама
Напомена:
За све партије важи да постоји доступност за пријем проблема 24 часова x 7, како
би се могло вршити пријављивање кварова, проблема у раду телекомуникационе
услуге интернета;
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РБ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Назив
Гроцка- централа
ЗС Винча
ЗС Калуђерица
ЗС Врчин
ЗС Бегаљица
ЗС Умчари
ЗС Дражањ
ЗС Брестовик
ЗС Заклопача
ЗС Камендо
ЗС Пударци
ЗС Ритопек
Основна школа Винча - дечије зубно

Конкурсна документација за ЈНМВ У 01/17

Адреса
Српско грчког пријатљства 17
Смедеревски пут бб
Краља Петра Првог бб
Железнички пут 11
Бориса Кидрича 203
Моше Пијаде 43
Вучкова 26
Трг Вучка Милићевића 2
Маршала Тита 1
Двадесетпрвог августа 116/3
Палих бораца 21/А
Београдска 7
Јована Јовановића Змаја 1
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VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И
ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА, ЈНМВ У 01/17, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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 ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ
ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА, ЈНМВ У 01/17, испуњава све услове из чл.
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе
када има седиште на њеној територији).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VII 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:

Конкурсна документација за ЈНМВ У 01/17

М.П.

Потпис понуђача
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VIII 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 НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И
ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА, ЈНМВ У 01/17, 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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IX ИЗЈАВА О ИСПУЊЕЊУ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

ИЗЈАВА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник републике
Србије”, бр.124/12 ), као Понуђач по позиву, који је Дом здравља Гроцка објавио упутио
ради прикупљања понуда за јавну набавку мале вредности НАБАВКА УСЛУГА
МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА, ЈНМВ У 01/17,
приликом потписивања уговора, уколико нам уговор буде додељен, обавезујемо се
морално, материјално и кривично да ћемо Наручиоцу доставити доставити средства
финансијског обезбеђења предвиђена у конкурсној документацији и моделу уговора.

Датум:
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X МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира сваку страну, потпише и
овери печатом чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
Модел уговора Понуђач ће копирати за сваку партију за коју подноси
понуду, попунити, потписати и оверити печатом.
УГОВОР
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
1. ДОМА ЗДРАВЉА „Гроцка“, Српско- грчког пријатељства 17, Гроцка, ПИБ:
101187363, кога заступа др Драгиша Станојевић, директор, (у даљем тексту:
Корисник услуга),
и
2.
.....................................................................,
са
седиштем
у
..................................,улица............................................................., број .............., ПИБ:
...........................,МБ: ........................ кога заступа директор............................................
(у даљем тексту: Пружалац услуга)
Члан 1.
Предмет уговора
Предмет уговора је НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И
ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА за Партију _______ у складу са спецификацијом датом у
понуди бр. _____ и посебним техничко-технолошким захтевима из конкурсне
документације.
Члан 2.
Корисник и Пружалац услуга су се споразумели да Пружалац услуга за рачун
Корисника
услуга,
врши
услуге
за
Партију
бр.____
_________________________________(назив партије) у свему према захтевима
наручиоца датих у конкурнсној документацији Корисника услуга, за ЈНМВ У-01/17.
Саставни део уговора је понуда Понуђача бр._____ са Општим условима пружања
услуга за фиксну и мобилну телефонију и интернет саобраћај.
Члан 3.
Цена
Уговорне стране су сагласне да цена за све услуге из предмета Уговора буде у складу
са понудом Пружаоца услуга, која је саставни део овог Уговора Цене за јединицу мере
су фиксне и непромењиве у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15).
Рок плаћања је ......................................., у складу са понудом бр. ................... од
............................. године.
Корисник услуга се обавезује да ће плаћање за стварно остварен месечни саобраћај
по испостављеним фактурама плаћати у за то предвиђеном року. У случају блокаде
Конкурсна документација за ЈНМВ У 01/17

Страна 29

рачуна плаћање ће се вршити на основу Закључка Владе Републике Србије за 2017.
Годину.
Члан 4.
Средства финансијског обезбеђења
Пружалац услуга је у обавези да приликом потписивања уговора достави меницу на
10% укупне вредности уговора (без ПДВ-а), сопствена, бланко без протеста, са
овлашћењем у којим случајевима се може попунити; овлашћење дато на
меморандуму, које мора да садржи све податке понуђача, заведеном у деловодној
књизи понуђача и потписано од стране лица уписаног у регистар привредних субјеката
или лица које он овласти. Такође, доставити и фотокопије картона депонованих
потписа код пословне банке. Неопходно је, уз хартије од вредности – меницу и
менично овлашћење, доставити и потврду своје банке о извршеној регистрацији
менице.
Члан 5.
Завршне одредбе
Овај уговор се закључује на временски период од годину дана.
Уговор се може раскинути споразумно, или писаним отказом било које уговорне
стране, уколико друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу, а након што је
била на то упозорена писаним путем.
Отказни рок је 45 дана.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 6.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
У немогућности споразумног решавања спора, уговара се надлежност Привредног
суда у Београду.
Члан 7.
Измене и допуне овог уговора вршиће се у писменој форми - Анексом, уз обострану
сагласност уговорних страна.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 8.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 (два) примерка.

КУПАЦ
_________________________
Др Драгиша Станојевић
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ПРОДАВАЦ
____________________________
Директор

Страна 30

