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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/201214/2015 и 68/2015),
У даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" бр. 29/2013
и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1/2020 за пружање услуга
мобилне телефоније за потребе Агенције за енергетику Републике Србије, број 73/2020-Д-1 и Решења о
образовању комисије за поступак јавне набавке мале вредности број 1/2020, за пружање услуга мобилне
телефоније за потребе Агенције за енергетику Републике Србије, број Решења 73/2020-д-1/1
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За поступак јавне набавке мале вредности број 1/2020 за пружање услуга мобилне телефоније за потребе
Агенције за енергетику Републике Србије.

Конкурсна документација садржи:

ПОГЛАВЉЕ НАЗИВ ПОГЛАВЉА СТРАНА
I. Општи подаци о јавној набавци 3
II. Подаци о предмету јавне набавке 4
III. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис

5услуга
IV. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона 7и упутство како се доказује испуњеност тих услова
V. Упутство понуђачима како да сачине понуду 8
VI. Образац понуде 20
VII. Модел уговора 25
VIII. Образац изјаве о финансијском обезбеђењу 31
IX. Менично овлашћење - писмо 32
Х. Образац трошкова припреме понуде 33
XI. Образац изјаве о независној понуди 34
XII. Прилог 1 (важећа дозвола надлежног органа) 35

Укупан број страна конкурсне документације је 35.
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Агенција за енергетику Републике Србије
Адреса: Београд, Теразије бр. 5N
Интернет страница: www.aers.rs

2. Врста поступка јавне набавке - јавна набавка мале вредности.
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

З. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 1/2020 је пружање услуга мобилне телефоније за потребе Агенције за
енергетику Републике Србије.
Понуђене услуге морају у потпуности да одговарају захтевима из конкурсне документације.
Понуђачи могу поднети понуду само за целокупну набавку.

4. Контакт лице
Особа за контакт: Сузана Ђоровић
e-mail адреса: suzana.djoгovic@aers.rs
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке мале вредности број 1/2020 је пружање услуга мобилне телефоније за потребе
Агенције за енергетику Републике Србије, ознака из Уредбе о утврђивању општег речника набавке
("Службени гласник РС" број 56/14) је 64212000 - услуге мобилне телефоније.
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III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА

Предмет јавне набавке мале вредности број 1/2020 је пружање услуга мобилне телефоније за потребе
Агенције за енергетику Републике Србије.

У складу са захтевима и потребама Наручиоца неопходно је обезбедити следеће:
- Месечни износ претплате по претплатничком броју који не може бити већи од 30 динара без ПДВ-а;
- Успоставу везе (приликом позивања или пријема позива) без накнаде, у оквиру пословне мреже
Наручиоца, као и према свим осталим националним мрежама (мобилним и фиксним), без ограничења;
- Бесплатне разговоре у пословној мрежи (групи) Наручиоца, без ограничења;
- Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају;
- Временски основ за тарифирање свих разговора је 1 секунд (1c/1c), без заокруживања на минуте;
- Цене роминг услуга, ММС порука ка домаћим и међународним дестинацијама, и друге услуге које нису
наведене у критеријумима, ће се вршити према важећем ценовнику оператера за пословне кориснике;
- У складу са потребама и захтевима Наручиоца, активирање додатних услуга базираном на важећем
ценовнику за пословне кориснике (тарифни додаци, тарифни пакети, интернет додаци и др.), уз могућност
отказивања истих од стране Наручиоца без ограничења. Минимални период за коришћење поменутих
услуга је један месец;
- У случају преласка корисника на неки од пословних тарифних пакета, број остаје у оквиру пословне групе
Агенције са правом вођења бесплатних разговора у пословној мрежи (групи) Наручиоца, без ограничења;
- Бесплатан континуирани увид у рачун и детаљни прегледlлистинг свих трошкова (позива, преноса
података, VAS сервиса итд.) за сваку линију у електронском облику, путем сајта или софтвера Понуђача
за најмање 2 претходна месеца, током целог периода трајања уговора;
- У случају промене оператера Понуђач је дужан да задржи постојеће нумерације Наручиоца (укључујући
и префикс) и изврши бесплатно преношење нумерације на изабраног Понуђача са опцијом скраћеног
бирања бројева са 4 последње цифре у оквиру пословне групе Наручиоца;
- Бесплатан пренос података (Интернет саобраћај) по броју претплатника (картици) у количини понуђеној
од стране Понуђача на месечном нивоу, по максималној брзини на датој локацији, а након тога
неограничено коришћење интернета по смањеној брзини од минимум 64kbiUs;
- Могућност ограничавања одлазних/долазних позива путем дефинисања корисничких профила који ће
се примењивати посебно над сваком корисничком линијом, а према захтеву Наручиоца и обухватаће
минимално 4 наведена профила:

• Профил А. - Омогућени су сви одлазни позиви (on-net (у групи), off-net (ван групе),
интернационални, роминг), као и сви долазни позиви,

• Профил Б. - Омогућени су сви одлазни национални позиви (on-net, off-net), као и сви долазни
национални позиви,

• Профил В. - Омогућени су одлазни позиви у оквиру групе (on-net), као и сви долазни
национални позиви,

• Профил Г. - Омогућени су само долазни национални позиви.
- У оквиру дефинисаних корисничких профила биће омогућено ограничавање одређених услуга над
појединачним корисницима (картица ма) као што су: блокирање услуге преноса података у земљи и/или
иностранству, блокирање појединачних VAS (value added service) услуга, СМС-а и др.;
- Могућност увођења лимита на сваком појединачном броју у произвољном износу, а најмање 500 динара
(без ПДВ). Пресек потрошње ће се радити on-line без обзира на дан и датум у месецу, те ће корисник бити
прекинут у току разговора уколико је изашао из оквира постављеног лимита.
Од лимита су изузети профили који дозвољавају коришћење роминга. Такође, у лимит не улази претплата;
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- Бесплатне позиве специјалних служби (полиција, ватрогасци, служба хитне медицинске помоћи);
- Бесплатне позиве ка сервисним бројевима изабраног оператера;
- Кориснички сервис понуђача који мора бити доступан 24 сата, 365 дана;
- Испорука нових, замена оштећених или несталих картица мора бити обављена у року од максимално 2
радна дана у односу на дан пријаве. Картице се испоручују на адресу Наручиоца;
- Ажурну проверу стања рачуна која минимално садржи исказану кумулативну утрошену суму новца за
текући месец (за разговоре, поруке, сервисе итд) и утрошену или преосталу количину података за пренос,
а путем позивања сервисног броја без накнаде и ограничења у земљи и иностранству;
- Пружалац услуга нема права наплате накнада, одржавања или било којих других трошкова без
сагласности Наручиоца;
- За услуге које нису обухваћене у обрасцу понуде, а за којима постоји потреба, на писмени захтев
Наручиоца, понуђач је дужан да достави важећи ценовник у року од 3 дана од дана захтева;
- Буџет за бенефицирану набавку мобилних телефона у износу понуђеном од стране понуђача за време
трајања уговорне обавезе, за све моделе расположиве у актуелној месечној понуди оператера, а по
приложеном важећем ценовнику апарата са пуним ценама;
Понуђач је у обавези да на писмени захтев Наручиоца у року од 3 дана достави важећи ценовник за
телефоне, на основу кога ће Наручилац захтевати испоруку телефона. Испорука телефона се врши по
писаном захтеву овлашћеног лица Наручиоца упућеног понуђачу.
Рок за испоруку телефона је максимум 7 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца. Понуђач је
дужан да приликом испоруке телефона преда и попуњене и оверене гарантне листове.
Наручилац ће користити понуђени износ буџета за добијање телефона тако што се износ буџета за
добијање телефона умањује за износ цене испорученог телефона по ценовнику који је достављен
Наручиоцу, а обрачунава се и фактурише по цени од 1,00 динар по телефону.
Место испоруке телефона је локација Наручиоца: Агенција за енергетику Републике Србије, Теразије 5N,
Београд;
Куповином телефона на овај начин се не врши аутоматско продужење трајања уговора.

Квалитет
Услуге мобилне телефоније подразумевају све услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже које
пружа мобилни оператер у складу са условима који произилазе из важеће лиценце за јавну мобилну
телекомуникацијску мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са стандардом
GSM/GSM 1800 и UMTS/lMT-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
("Службе ни гласник РС" број 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др.закон), а према спецификацији услуга.

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму пружене услуге или висини рачуна, добављач је
дужан да у року од 15 дана од дана пријема приговора достави Наручиоцу образложен писани одговор.
Добављач се обавезује да, у најкраћем могућем року, не дужем од 15 дана, отклони уочене недостатке у
извршеној услузи.

Број корисника
Тренутни број непосредних корисника услуге код Наручиоца износи 45. Наручилац задржава право да,
без додатне накнаде, повећа или смањи број корисничких бројева у оквиру пословне групе као и додатне
услуге које користи, у складу са сопственим потребама и могућностима. Цене услуга за новоприкључене
бројеве морају бити идентичне ценама из понуде.
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Пројектована оквирна месечна потрошња је 30.000,00 динара без ПДВ-а.

Лице за контакт
Понуђач је дужан да одреди лице за контакт за техничку подршку, као и за све остале информације које
се односе на услугу која је предмет набавке и да неопходне податке о лицу за контакт (име, презиме и
мобилни телефон) достави Наручиоцу путем електронске поште.

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку јавне набавке пружање услуга мобилне телефоније за потребе Агенције
за енергетику Републике Србије, има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку
јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.75. СТ.1тач.1)
Закона);

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);

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.3) Закона);

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке
(чл.75. СТ.1.тач. 5) Закона) важећа лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне
мобилне телекомуникационе мреже у складу са GSM/GSM1800 и UMTS/IMT-2000 стандардом које је
издала Републичка агенција за електронске комуникације за територију Републике Србије и да је
уписан у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга у складу са Законом о
електронским комуникацијама ("Службе ни гласник РС", бр. 44/10, 60/13-YC, 62/14 и 95/18-др.закон).

5) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштит и на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуда
(чл.75. ст. 2. Закона).

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је
да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у складу са чланом 80. Закона, за
подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1.тач.1) до 4) Закона, а доказ о
испуњености услова из члана 75. став 1). тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко
подизвођача.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
2.1 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом
77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача дат је у поглављу
IV), којом се под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из члана 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.

2.2. Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом
75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач доказује достављањем:
• важеће лиценце за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне
телекомуникационе мреже у складу са GSMIGSM1800 и UMTS/IMT·2000 стандардом које је издала
Републичка агенција за електронске комуникације за територију Републике Србије, у неовереној
фотокопији.
• потврде Републичке агенције за електронске комуникације за територију Републике Србије, да је
понуђач уписан у Евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга за услуге које су
предмет набавке, у неовереној фотокопији.

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), потписану од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену фотокопију 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 фотокопију 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 с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно
доступни сагласно одредби члана 79. став 6. Закона.

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 документу је на прописани
начин.
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1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МдЛЕ

ВРЕДНОСТИ

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

ИЗЈАВУ

Понуђач (назив понуђача) у поступку
јавне набавке мале вредности број 1/2020 за пружање услуга мобилне телефоније за потребе Агенције за
енергетику Републике Србије, испуњава све услове из члана 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;

З) 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 произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности, која је на снази у време подношења понуда.

Место: _ Понуђач:

Датум: _

Напомена: Уколико понуду подноси група nонуђача, 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 ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МдЛЕ

ВРЕДНОСТИ

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

ИЗЈАВУ

Подизвођач (назив подизвођача) у поступку
јавне набавке мале вредности број 1/2020, за пружање услуга мобилне телефоније за потребе Агенције
за енергетику Републике Србије, испуњава све услове из члана 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;

З) 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);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности, која је на снази у време подношења понуда.

Место: ------ Подизвођач:

Датум: _

Уколико понућач подноси понуду са подизвоћачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверена печатом.
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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: Агенција за енергетику Републике Србије, Београд, улица Теразије број 5/V,
са назнаком: "Понуда за поступак јавне набавке мале вредности, за пружање услуга мобилне
телефоније за потребе Агенције за енергетику Републике Србије, ЈН бр. 1/2020- НЕ ОТВАРАТИ.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.02.2020. године до
12:00 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, и биће враћена по
окончању поступка отварања понуда неотворена, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

~ Попуњен, од стране понуђача потписан образац понуде;
~ Попуњене, од стране понуђача потписане Изјаве које су садржане у обрасцима који су

саставни део конкурсне документације;
~ Попуњен од стране понуђача потписан образац изјаве о финансијском обезбеђењу у

поглављу VIII. конкурсне документације;
~ Попуњена, од стране понуђача потписана Изјава о независној понуди (поглавље XI.

конкурсне документације);
~ Прилог 1 (лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне

телекомуникационе мреже у складу са GSM/GSM1800 и UMTS/IMT-2000 стандардом)
и потврда Републичка агенција за електронске комуникације за територију Републике
Србије, да је понуђач уписан у Евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и
услуга за услуге које су предмет набавке.

Образац Трошкова припреме понуде није неопходно попунити и потписати.
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних услова и посебних захтева наручиоца у погледу
околности од којих зависи прихватљивост понуде.
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће
упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака понуде.
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3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 27.02.2020.
године у 12:30 часова на адреси: Агенција за енергетику Републике Србије, улица Теразије број 5,
пети спрат, сала за састанке.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ 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: Агенција за енергетику Републике Србије,
Београд, улица Теразије број 5N, са назнаком:
"Измена понуде за јавну набавку пружање услуга мобилне телефоније за потребе Агенције за
енергетику Републике Србије, ЈН бр. 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Допуна понуде за јавну набавку пружање услуга мобилне телефоније за потребе Агенције за
енергетику Републике Србије, ЈН бр. 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Опозив понуде за јавну набавку пружање услуга мобилне телефоније за потребе Агенције за
енергетику Републике Србије, ЈН бр. 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ", или
"Измена и допуна понуде за јавну набавку пружање услуга мобилне телефоније за потребе
Агенције за енергетику Републике Србије, ЈН бр. 1/2020 - 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.
По истеку рока за подношење понуде 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 подизвођача 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
поглавља IV).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
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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. став. 4. тач.1) до 2) и став 5. Закона и то податке о:

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

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

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из
поглавља IV).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети 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.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНЦИЈА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Фактура мора да садржи детаљну спецификацију саобраћаја и услуга за све мобилне бројеве
појединачно.
Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза
у комерцијалним трансакцијама ("Службе ни гласник РС" број 119/12,68/15, 113/2017 и 91/2019) рачунајући
од првог наредног дана службе но примљеног исправног рачуна.
За све остале услуге које нису наведене у спецификацији (тарифни додаци, тарифни пакети, интернет
додаци и др), у случају коришћења истих од стране наручиоца у току трајања уговора, понуђач је у обавези
да исте фактурише базирано на важећем ценовнику. Понуђач је дужан да предметни ценовник учини
доступним наручиоцу, у сваком тренутку.
у случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај попуст у понуди и урачунати га у
коначну цену понуде.

9.2. Захтев у погледу рока (начин, рок и место изврwења услуге)
Испорука уговорене услуге вршиће се месечно, у складу са потребама Наручиоца.

9.3. ГАРАНЦИЈА
Гаранција на телефоне набављене У ТОКУ трајања уговора је гаранција произвођача односно увозника
телефона.
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9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока
важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења
понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Наведене цене се исказују у динарима, и не могу бити мање од 0,01 динара, у супротном ће понуда бити
одбијена као неприхватљива.
У цену урачунати све ставке из техничке спецификације и све остале трошкове које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке.

11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Средство обезбеђења за добро извршење посла је бланко сопствена меница са одговарајућим меничним
овлашћењем, доказом о регистрацији менице и копијом картона депонованих потписа, који не може бити
старији од 30 дана од дана закључивања уговора.
Садржај меничног овлашћења за добро извршење посла дат је у Поглављу IХ.
Понуђач коме је додељен уговор о предметној јавној набавци, обавезан је да, на дан потписивања уговора,
као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу:

1. бланко сопствену меницу, са клаузулом "неопозива", "без приговора" и "на први позив платива",
чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача у
складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом,
2. менично овлашћење,
3. доказ о регистрацији менице,
4. оверену важећу копију картона депонованих потписа издатог од стране пословне банке,на којој се
јасно виде депоновани потписи и печат фирме Понуђача, не старији од 30 дана од дана закључења
уговора.

Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење
посла на дан потписивања уговора, наручилац задржа ва право да потпише уговор са следећим најбоље
рангираним понуђачем.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЂИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију,
дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу Наручиоца, на е-mаil:
suzапа.dјогоviс@аегs.гs или факсом на број +38111 6350138 тражити од Наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересовано м лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, ЈН број 1/2020.
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
конкурснудокументацију.
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.

14. 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.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски најповољније понуде".

Елементи критеријума за избор најповољније понуде приказани су у следећој табели:

Посебни захтеви за елементе
критеријума:

КРИТЕРИЈУМ Елементи критеријума за појединачне укупно по

ставке елемента елементу Пондери

критеријума критеријума

Цена позива у мрежи оператера - 45ван мреже оператера Макс 5,00 РСД/минути
Макс 5,00 РСД/минути

Количина Мин 2 GB по бројубесплатног за све бројеве у мрежи - 25
интернета Макс 5 GB по броју

Цена СМС у домаћем саобраћају Макс 2,00 гсд Макс 12,00 гсл 10поруке за међунар. дестинације -
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Величина
буџета за

МИН 60.000,00 РСДнабавку - - Макс 250.000,00 РСД 10
мобилних
телефона

Додатни - - - 10бројеви

Укупан број пондера је 100. Пондери ће се заокруживати на две децимале.

У циљу избегавања математичке операције дељења са нулом, понуђене цене за описане критеријуме не
могу бити мање од 0,01 динар. За описане критеријуме потребно је да Понуђач заокружује понуђене цене
на максимално две децимале. Уколико понуђач уместо дефинисане најниже понуђене цене унесе 0,00
динара, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Цена позива

Код овог елемента критеријума упоређиваће се понуђена укупна цена позива која се добија сумирањем
цена позива у мрежи оператера и ван мреже оператера.

Највећи могући број добијених пондера код овог елемента критеријума је 45, који добија понуда са најниже
понуђеном укупном ценом. Остали понуђачи добијају пропорционално мањи број пондера за понуђену
цену која се обрачунава према следећој формули:

Број пондера за укупну
понуђену цену позива = минимална понуђена укупна цена позива

понуђена укупна цена позива х 45

Ограничења: - цена позива ван мреже оператера не сме бити већа од 5,00 РСД/минути;
- укупна цена позива не сме бити већа од 5,00 РСД за оба елемента критеријума.

Цене су изражене без пореза на додату вредност.

Количина бесплатног интернета

Код овог елемента критеријума упоређиваће се понуђена количина бесплатног интернета и понуђених
количина интернет саобраћаја за све бројеве у мрежи.

Највећи могући број добијених пондера код овог елемента критеријума је 25, који добија понуда са
највећом понуђеном количином бесплатног интернета. Остали понуђачи добијају пропорционално мањи
број пондера за понуђену количину интернета која се обрачунава према следећој формули:

Број пондера за укупну
понуђену количину интернета = понуђена количина интернета

максимална понуђена количина интернета х 25

Ограничења: - количина бесплатног интернета за све бројеве у мрежи не сме бити мања од 2 GB по
броју;
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- количина бесплатног интернет саобраћаја за све бројеве у мрежи не сме бити већа од
5 GB по броју.

Цена СМС поруке

Код овог елемента критеријума упоређиваће се понуђена укупна цена смс порука која се добија
сумирањем цена сме порука у домаћем саобраћају и за међународне дестинације.

Највећи могући број добијених пондера код овог елемента критеријума је 1О, који добија понуда са најниже
понуђеном ценом. Остали понуђачи добијају пропорционално мањи број пондера за понуђену цену која се
обрачунава према следећој формули:

Број пондера за укупну
понуђену цену сме порука = минимална понуђена укупна цена смс порука

понуђена укупна цена сме порука х 10

Ограничења: - цена смс поруке у домаћем саобраћају не сме бити већа од 2,00 РСД;
- укупна цена смс поруке не сме бити већа од 12,00 РСД.

Цене су изражене без пореза на додату вредност.

Износ буџета за набавку мобилних телефона

Код овог елемента критеријума упоређиваће се понуђени износ буџета за набавку мобилних телефона.

Највећи могући број добијених пондера код овог елемента критеријума је 1О, који добија понуда са
највећим износом буџета за набавку мобилних телефона. Остали понуђачи добијају пропорционално
мањи број пондера за понуђени износ буџета за набавку мобилних телефона према следећој формули:

Број пондера за износ
буџета за набавку
мобилних телефона

= понуђени износ буџета за набавку мобилних телеФона х 1О
максимални понуђени износ буџета за набавку мобилних телефона

Ограничења: величина буџета за набавку мобилних телефона не сме бити мања од 60.000,00 динара,
нити већа од 250.000,00 динара.
Величина буџета је изражена без пореза на додату вредност.

Додатни бројеви

Број пондера који се може добити код овог елемента критеријума је 10, коју добија Понуђач који се изјасни
да је у могућности да пружи ову услугу. Понуђач који се изјасни да није у могућности да пружи ову услугу
добија О пондера.

Сходно потребама и захтевима потребно је омогућити Наручиоцу коришћење истог тарифног
модела за додатне бројеве (до 5 по сваком запосленом), при чему се за сваки додатни број врши
закључивање појединачних уговора са запосленима. У тарифном моделу за додатне бројеве
потребно је омогућити пренос података по смањеној брзини (минимално 64kbitls) без ограничења.
Обавезу измирења рачуна насталих коришћењем додатних бројева имају эапоспени-имаоци
додатних бројева.
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16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЂЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда имају једнак број пондера, као најповољније понуда ће бити изабрана
понуда понуђача који је остварио већи број пондера по елементу критеријума цене позива. Уколико две
или више понуде имају исту цену позива, као најповољнија понуда ће бити изабрана понуда понуђача који
је остварио већи број пондера по елементу критеријума количине бесплатног интернета. Уколико две или
више понуде имају, исте количине бесплатног интернета које нуде, као најповољнија понуда ће бити
изабрана понуда понуђача који је остварио већи број пондера по елементу критеријума цене СМС порука.
Уколико две или више понуда имају исте цене СМС порука, као најповољнија понуда ће бити изабрана
понуда понуђача који је остварио већи број пондера по елементу критеријума буџета за набавку телефона.
Уколико две или више понуда имају исти буџет за набавку телефона, као најповољнија понуда ће бити
изабрана понуда понуђача који је остварио већи број пондера по елементу критеријума ,Додатни бројеви".

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 нема забрану обављања делатности,
која је на снази у време подношења понуда. (Образац изјаве из поглавља IV).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ 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. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу: Агенција за енергетику Републике Србије,
Београд, Теразије бр. 51V, препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржи на позива за подношење понуда
или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 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 чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока од три дана пре истека рока за подношење понуде, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока
за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или је
могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу.
Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак
да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога;
износ таксе у висини од 60.000,00 динара
жиро рачун број: 840-30678845-06;
шифра плаћања: 153 или 253;
позив на број: редни број јавне набавке;
сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке;
корисник: Буџет Републике Србије;
назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
потпис овлашћеног лица банке (поште).

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или печатом банке или
поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.

20. РОК У КОМЕ ЂЕ УГОВОР БИТИ ЗДКЉУЧЕН

Модел уговора, понуђач попуњава у складу са понудом, оверава печатом и потписом, чиме потврђује
да прихвата елементе модела уговора.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен 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.

Ако понуђач коме је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева
за заштиту права одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим
следећим најповољнијим понуђачем, у складу са чланом 113. став 3. Закона.
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VI. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број __ од за поступак јавне набавке мале вредности за пружање услуга мобилне
телефоније за потребе Агенције за енергетику Републике Србије, ЈН бр. 1/2020.

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:

Аl 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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З) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂА ЧУ

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 појединачно.
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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:

З) 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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Набавка пружања услуга мобилне телефоније за потребе Агенције за енергетику Републике Србије, број
1/2020. На основу објављеног позива Агенције за енергетику Републике Србије за прикупљање понуда у
поступку јавне набавке мале вредности - пружање услуга мобилне телефоније за потребе Агенције за
енергетику Републике Србије, број 1/2020 подносимо:

Ред КРИТЕРИЈУМ Елементи Јединица Цена без ПДВ Цена са ПДВБр критеријума мере
у мрежи оператера минут

1. Цена позива Ван мреже
оператера минут

Ред КРИТЕРИЈУМ Елементи Јединица Количина
Бр критеријума мере интернета

Количина За све бројеве у2. бесплатног GB
интернета мрежи

Ред КРИТЕРИЈУМ Елементи Јединица Цена без ПДВ Цена са ПДВБр крите~иlума M~e
у домаћем 1/1

3. Цена СМС порука саобраћају
За међународне
дестинације 1/1

Ред КРИТЕРИЈУМ Елементи Јединица Износ без ПДВ Износ са ПДВБр критеријума мере
Величина буџета за

4. набавку мобилних - -
телефона

Ред Елементи Јединица Постоји могућност
КРИТЕРИЈУМ пружања услугеБр критеријума мере

iзаокнжитиl

5. Додатни бројеви - - ДА 1 НЕ

Период важења понуде __ дана од датума отварања понуда.(не мање од 60 дана)

Начин и рок плаћања: На текући рачун Мобилног оператера најкасније у року од максимално 45
дана од дана пријема исправног рачуна.

Датум Мобилни оператер
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Напомена:
Образац понуде nонуђач мора да попуни, овери печатом и nотnише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико nонуђачи подносе заједничку понуду, група nонуђача може да
се оnредели да образац понуде потписују и печатом оверавају сви nонуђачи из групе nонуђача или група
nонуђача може да одреди једног nонуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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VII. М О Д Е Л У Г О В О Р А

УГОВОРОЈАВНОЈНАБАВЦИУСЛУГА
УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

ЗА ПОТРЕБЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Закључен између:

Наручиоца: Агенција за енергетику Републике Србије;
са седиштем у Београду, улица: Теразије број 51V
ПИБ: 103901110 Матични број: 17604236
Број рачуна: 160-516694-54 Назив банке: BANCA INTESA АО Београд
Телефон 011/6350130 Телефакс: 011/6350180
кога заступа Дејан Поповић, председник Савета Агенције за енергетику Републике Србије
(у даљем тексту: Наручилац)

и

са седиштем у ,улица _
ПИБ: Матични број: _
Број рачуна: Назив банке: _
Телефон: Телефакс: _
Кога заступа: _
(у даљем тексту: Мобилни оператер),

Уговорне стране констатују:
да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (..Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15
и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности број 1/2020, чији је предмет набавка
услуга мобилне телефоније за потребе Наручиоца, на основу позива за подношење понуда
објављеног на Порталу јавних набавки;
да је Мобилни оператер доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број која је
саставни део овог Уговора;
да је Наручилац, Одлуком о додели уговора број доделио уговор за
набавку услуга превоза на службеном путу у иностранство.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање услуга мобилне телефоније за потребе Агенције за енергетику
Републике Србије, у свему у складу са техничком спецификацијом Наручиоца и понудом Мобилног
оператера број од __ .2020. године.
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Опис услуга
Члан 2.

Мобилни оператер се обавезује да Наручиоцу омогући коришћење услуга мобилне телефоније за
постојеће непосредне кориснике код Наручиоца, са тим да, у складу са сопственим потребама и
могућностима, Наручилац задржава право да коригује (повећа или смањи) број корисничких бројева у
оквиру пословне групе, као и додатне услуге које користи.
Мобилни оператер се нарочито обавезује да Наручиоцу обезбеди:

Месечни износ претплате по претплатничком броју који не може бити већи од 30,00 динара без
ПДВ-а;
Успоставу везе (приликом позивања или пријема позива) без накнаде у оквиру пословне мреже
Наручиоца, као и према свим осталим националним мрежама (мобилним и фиксним), без
ограничења;
Бесплатне разговоре у пословној мрежи (групи) Наручиоца, без ограничења;
3аузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају;
Временски основ за тарифирање свих разговора је 1 секунд (1с/1с), без заокруживања на минуте;
Цене роминг услуга, ММС порука ка домаћим и међународним дестинацијама, и друге услуге које
нису наведене у понуди, ће се вршити према важећем ценовнику оператера за пословне
кориснике;
У складу са потребама и захтевима Наручиоца, активирање додатних услуга према важећем
ценовнику за пословне кориснике (тарифни додаци, тарифни пакети, интернет додаци и др.), уз
могућност отказивања истих од стране Наручиоца без ограничења. Минимални период за
коришћење поменутих услуга је један месец;
У случају преласка корисника на неки од пословних тарифних пакета, број остаје у оквиру
пословне групе Агенције са правом вођења бесплатних разговора у пословној мрежи (групи)
Наручиоца, без ограничења;
Бесплатан континуирани увид у рачун и детаљни прегледlлистинг свих трошкова (позива, преноса
података, VAS сервиса итд.) за сваку линију у електронском облику, путем сајта или софтвера
оператера за најмање 2 претходна месеца, током целог периода трајања уговора;
У случају промене оператера мобилни оператер је дужан да задржи постојеће нумерације
Наручиоца (укључујући и префикс) и изврши бесплатно преношење нумерације на изабраног
оператера са опцијом скраћеног бирања бројева са 4 последње цифре у оквиру пословне групе
Наручиоца;
Бесплатан пренос података (Интернет саобраћај) по броју претплатника (карти ци) од _ GB на
месечном нивоу, по максималној брзини на датој локацији, а након тога неограничено коришћење
интернета по смањеној брзини од минимум 64kbiUs;
Могућност ограничавања одлазниxlдолазних позива путем дефинисања корисничких профила
који ће се примењивати посебно над сваком корисничком линијом, а према захтеву Наручиоца и
обухватаће минимално 4 наведена профила:

о Профил А. - Омогућени су сви одлазни позиви (on-net (у групи), off-net (ван групе),
интернационални, роминг), као и сви долазни позиви,

о Профил Б. - Омогућени су сви одлазни национални позиви (on-net, off-net), као и сви
долазни национални позиви,

о Профил В. - Омогућени су одлазни позиви у оквиру групе (on-net), као и сви долазни
национални позиви,

о Профил Г. - Омогућени су само долазни национални позиви.
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у оквиру дефинисаних корисничких профила ограничавање одређених услуга над појединачним
корисницима (картицама) као што су: блокирање услуге преноса података у земљи и/или
иностранству, блокирање VAS (value added service) услуга, СМС-а и др.;
Могућност увођења лимита на сваком појединачном броју у произвољном износу, а најмање
500,00 динара (без ПДВ). Пресек потрошње ће се радити on-line без обзира на дан и датум у
месецу, те ће корисник бити прекинут у току разговора уколико је изашао из оквира постављеног
лимита.
Од лимита су изузети профили који дозвољавају коришћење роминга.
Бесплатне позиве специјалних служби (полиција, ватрогасци, служба хитне медицинске помоћи);
Бесплатне позиве ка сервисним бројевима изабраног оператера;
Кориснички сервис понуђача доступан 24 сата, 365 дана;
Испорука нових, замена оштећених или несталих картица биће обављена у року од максимално 2
радна дана у односу на дан пријаве. Картице се испоручују на адресу Наручиоца;
Ажурну проверу стања рачуна која минимално садржи исказану кумулативну утрошену суму новца
за текући месец (за разговоре, поруке, сервисе итд) и утрошену или преосталу количину података
за пренос, а путем позивања сервисног броја без накнаде и ограничења у земљи и иностранству;
Мобилни оператер нема права наплате накнада, одржавања или било којих других трошкова без
сагласности Наручиоца.

Цена услуга
Члан З.

Цена позива у националном саобраћају ка бројевима у мрежи оператера износи __ дин/мин.

Цена позива у националном саобраћају ка бројевима ван мреже оператера износи __ дин/мин.

Цена СМС поруке у домаћем саобраћају, износи __ динара.

Цена СМС поруке за међународне дестинације износи __ динара.

Буџет за бенефицирану набавку мобилних телефона за време трајања уговорне обавезе износи
______ --Минара без ПДВ-а, односно са ПДВ-ом, за све моделе
расположиве у актуелној месечној понуди оператера.

Вредност уговора
Члан 4.

Плаћање ће се вршити до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом Наручиоца за 2020. годину
за ову намену, а за обавезе које се преузимају у 2021. години, до нивоа средстава обезбеђених
Финансијским планом Наручиоца за 2021. годину.

Члан 5.
За услуге које нису обухваћене у обрасцу понуде, а за којима постоји потреба, на писмени захтев
Наручиоца, оператер је дужан да достави ценовник базиран на важећем ценовнику у року од 3 дана од
дана захтева.
Мобилни оператер је у обавези да на писмени захтев Наручиоца у року од 3 дана достави ценовник
базиран на важећем ценовнику за телефоне, на основу кога ће Наручилац захтевати испоруку телефона.
Испорука телефона се врши по писаном захтеву овлашћеног лица Наручиоца упућеног понуђачу.
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Оператер је дужан да обезбеди буџет за бенефицирану набавку мобилних телефона за време трајања
уговорне обавезе, за све моделе расположиве у актуелној месечној понуди оператера.
Рок за испоруку телефона је максимум 7 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца. Оператер је
дужан да приликом испоруке телефона преда и попуњене и оверене гарантне листове.
Наручилац ће користити понуђени износ буџета за добијање телефона тако што се износ буџета за
добијање телефона умањује за износ цене испорученог телефона по ценовнику који је достављен
Наручиоцу, а обрачунава се и фактурише по цени од 1,00 динар по телефону.
Место испоруке телефона је локација Наручиоца: Агенција за енергетику Републике Србије, Теразије 5N,
Београд;
Куповином телефона на овај начин аутоматски се не продужује трајање уговора.

Члан 6.
Мобилни оператор омогућава Наручиоцу коришћење истог тарифног модела за додатне бројеве
(до пет по сваком запосленом), при чему се за сваки додатни број врши закључивање појединачних
Уговора са запосленима. У тарифном моделу за додатне бројеве потребно је омогућити пренос
података по смањеној брзини (минимално 64kbiUs) без ограничења. Обавезу измирења рачуна
насталих коришћењем додатних бројева имају запоспени-имаоџи додатних бројева.

Члан 7.
Наручилац има право да, без додатне накнаде, повећа или смањи број корисничких бројева у оквиру
пословне групе као и додатне услуге које користи, у складу са сопственим потребама и могућностима.
Цене услуга за новоприкључене бројеве морају бити идентичне ценама из понуде.

Начин и квалитет пружања услуга
Члан 8.

Мобилни оператер се обавезује да Наручиоцу омогући сталну доступност, односно покривеност сигнала
на целој територији Републике Србије, као и упућивање позива ка свим дестинацијама унутар Републике
Србије без рестрикција.
Мобилни оператер се обавезује да ће на позив Наручиоца, упућен служба ма за хитне интервенције
оператера, одмах, или у најкраћем могућем року отклонити уочене недостатке у извршеној услузи који
онемогућавају сталну доступност, односно покривеност сигнала на целој територији Републике Србије,
као и упућивање позива ка свим дестинацијама унутар Републике Србије без рестрикција.

Члан 9.
Мобилни оператер се нарочито обавезује да у вршењу послова на пружању предметних услуга у свему
поступа у складу са одредбама чланова 124-130. Закона о електронским комуникацијама ("Службени
гласник РС", број 44/10 и 60/13 УС, 62/14 и 95/18-др.закон), а који се односе на безбедност и интегритет
јавних комуникационих мрежа и услуга и тајност електронске комуникације, законитог пресретања и
задржавања података.

Плаћање уговорних обавеза
Члан 10.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши на текући рачун Мобилног оператера најкасније у року од 45
дана од дана пријема исправног рачуна.
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Члан 11.
Уколико Наручилац у уговореном року из члана 10. овог Уговора, не изврши плаћање Мобилном
оператеру, обавезан је да за сваки дан закашњења плати оператеру законску затезну камату.

Приговор на квалитет услуга
Члан 12.

Наручилац може поднети приговор на износ фактуре или квалитет услуге у року од 30 (тридесет) дана од
дана доспећа фактуре уколико се ради о приговору на износ рачуна, односно у року од 30 (тридесет) дана
од дана пружања услуге уколико се ради о приговору на квалитет услуге.
Мобилни оператер је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема приговора достави Наручиоцу
услуга образложени писани одговор, којим се изјашњава о приговору.
Приговор се може поднети у писаној форми електронским путем или путем поште.
Примљени приговор Мобилни оператер разматра и одговара сагласно одредбама Закона о електронским
комуникацијама и Општим условима пословања Мобилног оператера.

Лице за контакт
Члан 13.

Мобилни оператер је дужан да одреди лице за контакт за техничку подршку, као и за све остале
информације које се односе на услугу која је предмет набавке и да неопходне податке о лицу за контакт
(име, презиме и мобилни телефон) достави Наручиоцу путем електронске поште.

Средство финансијског обезбеђења

Члан 14.
Мобилни оператер је у обавези да, приликом закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења
за добро извршење посла, достави бланко соло меницу регистровану код Народне банке Србије, која мора
бити оверена печатом и потписом од стране лица овлашћеног за заступање.
Мобилни оператер је у обавези да достави копију овереног картона депонованих потписа код пословне
банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Мобилног оператера, не старији од 30
дана од дана закључења уговора. Потпис овлашћеног лица на меници и меничним овлашћењем мора
бити идентичан потпису у картону депонованих потписа.
Мобилни оператер је у обавези да достави и менично овлашћење, којим се Наручилац овлашћује да
меницу попуни до укупног износа од 10% од уговорене вредности посла без ПДВ-а, са роком важности
који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорних обавеза.
Наручилац има право на наплату средстава финансијског обезбеђење за добро извршење посла, без
посебног обавештења Мобилног оператера у случају да Мобилни оператер не извршава своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором.

Након реализације овог уговора Наручилац се обавезује да Мобилном оператеру, на његов писани захтев,
врати неискоришћену бланко меницу из става 1. овог члана.

Важење уговора
Члан 15.

Уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна и
закључује се на одређено време, за период од 1 Оедне) године.
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Раскид уговора
Члан 16.

Уговор престаје да важи и пре истека периода на који је закључен у следећим случајевима:

споразумом уговорних страна у писаној форми;
једностраним раскидом једне од уговорних страна у случају неизвршавања уговорних обавеза,
са отказним роком од 30 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;

Уговор се отказ ује писаним путем, с тим да отказни рок почиње првог наредног дана после достављања
писаног обавештења.

Завршне одредбе
Члан 17.

За тумачење уговорних одредби и за све што није изричито регулисано уговором, примењиваће се
одговарајући правни прописи који регулишу предметну материју на територији Републике Србије.

Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове до којих дође током спровођења уговора решавају
споразумно, а ако то не буде могуће, прихватају надлежност стварно надлежног суда у Београду.

Члан 19.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој уговорној страни припадају по 3
(три) примерка.

МОБИЛНИ ОПЕРАТЕР НАРУЧИЛАЦ

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
мобилним оператером.
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VIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЂЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ
ОБЕЗБЕЂЕЊА . МЕНИЦУ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент
обезбеђења уговорних обавеза - бланко сопствену меницу (само потписану и оверену), као гаранцију
испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.
Сагласни смо да се по захтеву Наручиоца издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци
код које се води рачун Понуђача и то у случају да Понуђач једнострано раскине уговор или не испуни
уговорне обавезе.
Сагласни смо да уз меницу приложимо и:
-копију картона депонованих потписа овлашћених лица, издат од стране банке код које се води рачун
Понуђача, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Понуђача, не старији од 30 дана од
дана закључења уговора. Потпис овлашћеног лица на меници и меничним овлашћењем мора бити
идентичан потпису у картону депонованих потписа.
-менично овлашћење да се меница, без сагласности Понуђача, може поднети пословној банци на наплату
у износу од 10% укупне вредности закљученог уговора (без ПДВ-а), у случају неиспуњења уговорних
обавеза.
Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Наручилац се обавезује да врати издати
инструмент обезбеђења уговорних обавеза.

Датум: Понуђач:

Напомена:
Изјава се прилаже уз понуду, а меница и менично овлашћење приликом потписивања уговора са
изабраним понуђачем.
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IХ. МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛДШЋЕЊЕ
• за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: Агенција за енергетику Републике Србије (Поверилац) седиште: Београд, Теразије број 5/V

Предајемо Вам бланко сопствену меницу серијски број: и овлашћујемо Агенцију за
енергетику Републике Србије седиште: Београд, Теразије број 5/V, као повериоца, да предату меницу
може попунити на износ од 10% укупне вредности Уговора бр. од године (у
даљем тексту: Уговор) што износи динара, уколико Дужник не изврши потпуно или
делимично обавезе по Уговору, као што је дефинисано у поменутом Уговору.
Овлашћујемо Агенцију за енергетику Републике Србије седиште: Београд, Теразије број 5/V као
повериоца, да у складу са одредбама предметног Уговора, може попунити меницу за наплату за износ
дуга према одредбама Уговора и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу
са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна (НАЗИВ
ДУЖНИКА), а у корист Агенције за енергетику Републике Србије седиште: Београд, Теразије број 5/V,
___________ (НАЗИВ ДУЖНИКА) се одриче права на повлачење овог овлашћења, на
стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Рок важења менице је најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, у случају неизвршења
уговорних обавеза.
Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до промене лица овлашћеног за
заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна, промене печата, статусних промена,
оснивања нових правних субјеката од стране (НАЗИВ ДУЖНИКА).
Меница је потписана од овлашћеног-их лица за заступање и располагање средствима са рачуна
_________ (НАЗИВ ДУЖНИКА),.
ОВОовлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 Оедан) задржава (НАЗИВ
ДУЖНИКА), а 1 Оедан) Агенција за енергетику Републике Србије седиште: Београд, Теразије број 5N.

У_--------- Потпис овлашћеног лица:

Дана _
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Х. 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.

Датум: Потпис понуђача:
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Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

XI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке
__________ (навести предмет јавне набавке), бр. (навести редни број
јавне набавке), поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: Потпис понуђача:

Напомена:
у случају nостојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може nонуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку
јавне набавке ако утврди да је nонуђач, 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.
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Уколико понуду подноси група понућача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII. П Р И Л О Г 1.

Важећа дозвола надлежног органа:
лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе
мреже у складу са GSM/GSM1800 и UMTS/lMT-2000 стандардом које је издала Републичка
агенција за електронске комуникације за територију Републике Србије и
потврда да је уписан у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга у складу са
Законом о електронским комуникацијама ("Службе ни гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и
95/18-др.закон).
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