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Дом здрвља „Земун“
Земун, ул. Рада Кончара бр. 46

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 50/2013

Набавка услуга мобилне телефоније
(64212000 ознака из општег речника јавних набавки)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Рок за достављање понуда: 12.12.2012. године, 10.00 часова

Јавно отварање: 12.12.2012. године у 10.15 часова

Београд, децембар 2013. Године
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На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012) упућује се:

Дом здравља „Земун“
Рада Кончара 46
Бр:03/4446-3
Дана:03.12.2013. године

          

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
за потребе Дома здравља „Земун“, Београд

Дом здравља „Земун“, 11080 Земун, Ул. Рада Кончара бр. 46, донео је Одлуку о покретању 
поступка јавне набавке услуга мале вредности бр. 03/4446 од 12.12.2013. године, „Пружање 
услуга мобилне телефоније“, за потребе Дома здравља Земун.

У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 124/2012). 
Сходно донетој одлуци, позивамо вас да, у складу са достављеном конкурсном 
документацијом, доставите понуду за: Пружање услуга мобилне телефоније, а према 
опису и захтеву из конкурсне документације.

Објашњење термина:

       Адреса и сајт наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА ЗЕМУН, 11080 Београд-Земун, ул. Раде Кончара 46,
      интернет страница наручиоца:   www.dzzemun.org.rs

Контакт и информације: Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког   
радног дана од 08:00–13:00 часова на тел. 011/2195-230 Служба за јавне набавке и 

e-mail dzztender@gmail.com

Бр. ЈНМВ – 50/2013.

Предмет набавке- услуга: „Пружање услуга мобилне телефоније“

Ознака из општег речника јавних набавки-64212000

Наручилац - Дом здравља „Земун“, Београд

Пружалац улсуга – понуђач, организација која подноси понуду

  Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року до 10 (десет)  дана од дана отварања 
  понуда. У случајевима из чл. 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о 
  обустави поступка.
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Kритеријум за избор најповољније понуде је: Економски најповољнија понуда.

Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и морају стићи на 
адресу Наручиоца најкасније до 12.12.2013. године до 10,00 часова и то у запечаћеном 
омоту.  

Омот понуде мора бити означен на следећи начин:

Адреса Наручиоца: Дом здравља „Земун“, Београд, 11080 Земун, ул. Рада 
Кончара бр. 46, са видном назнаком „ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - Понуда за јавну 
набавку услуга: „Пружање услуга мобилне телефоније“, као и на полеђини читко 
исписан назив и адреса Понуђача, како би се у складу са чланом 3. став 1. тачка 31. Закона о 
јавним набавкама омогућило Наручиоцу да неблаговремену понуду врати неотворену 
Понуђачу.

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси Наручиоца у Земуну, Ул. Рада Кончара бр. 
46, истога дана 12.12.2013. године, у 10,15 часова, када присутни овлашћени представници 
понуђача морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача уколико желе да 
учествују у поступку отварања понуда.

Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а Наручилац 
ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета 
неблаговремено. 

         

Директор

_____________________________
                     др Душан Јоксимовић
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УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Наручилац,  спроводи поступак за јавну набавку мале вредности услуга  – „Пружање услуга 
мобилне телефоније“ у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.

ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да поднесе понуду за пружање услуга мобилне телефоније, а према 
опису и захтеву из конкурсне документације. Пружалац ове услуге, понуђач, је у oбавези 
да проучи захтеве који су прописани овом конкурсном документацијом.

Понуђач, по овом Позиву, треба да достави све, конкурсном документацијом, захтеване 
податке и другу документацију Наручиоцу како би се у поступку оцењивања понуда 
несумњиво и недвосмислено утврдило да ли је понудом одговорено на све захтеве Наручиоца.

Рок за завршртак посла је 5 календарских дана од дана ступања на правну снагу 
уговора.

САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да понуду сачини у писаном облику на српском језику. Понуда се саставља 
тако што понуђач уписује захтеване податке у обрасце који су саставни део конкурсне 
документације. 

Понуда мора да буде на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и 
недвосмислена, читко попуњена без прецртавања, оверена печатом и потписана од стране 
одговорног лица. 

Комплетна понуда мора да садржи наведене обрасце, а понуђач је обавезан да захтевану 
документацију достави следећим редоследом и обележи редним бројевима: 

1. Попуњен Образац бр. 1 -  Подаци о понуђачу
2. Попуњен Образац бр. 2 - Изјава понуђача о прихватању услова из позива и конкурсне 

документације (на изјаву понуђач ставља потпис и печат којим потврђује да је сагласан 
са изјавом)

3. Попуњен Образац бр. 3 – Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова из 
члана 75. Закона о јавним набавкама

4. Списак одговорних лица која ће бити задужена за реализацију – извршење уговора по 
овој јавној набавци, Образац 4

5. Попуњен Образац бр. 5, Образац изјаве о независној понуди 
6. Попуњен Образац бр. 6. понуђача који под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да не постоји сукоб интереса, као и да однос представника 
наручиоца и понуђача не може утицати на непристрасност наручиоца

7. Попуњен Образац бр. 7 - Образац изјаве понуђача о изричитом  поштовању обавеза које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и гаранција понуђача да је ималац права интелектуалне 
својине

8. Попуњен образац бр. 8, Образац понуде
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9. Парафиран и оверен Модел уговора, Образац 9, са унетим подацима о понуђачу, на 
првој страни Модела уговора, као и остале елементе, предвиђене Моделом уговора

10.Бланко соло меницу и менично овлашћење као гаранцију за озбиљност понуде, Образац 
бр 11. Уз овлашћење, понуђач мора да достави оверену копију ОП Обрасца и картон 
депонованих потписа.

Комплетна понуда мора да садржи следећа средства финансијског обезбеђења и то:
-Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде: БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и 
менично писмо - овлашћење на вредност од најмање 10 % процењне вредности понуде 
на годишњем нивоу (1.000.000,00 РСД без ПДВ годишње), са роком важности до 
истека опције понуде, односно, најмање 30 дана од датума отварања понуда - у корист 
Наручиоца: Дома здравља „Земун“.
Бланко соло меница се доставља у ПВЦ фолији.
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у 
обавези да достави потврду о регистрацији менице.
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона 
депонованих потписа (оверену од стране банке са датумом не старијим од два месеца 
од дана подношења понуда), као и оверену копију ОП Образаца за лица за које је 
доставио картон депонованих потписа. Овера ОП обрасц не може бити старија од 2 
месеца од дана подношења понуда

Меница може бити активирана:

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о 
јавној набавци (понуда се оцењујуе неприхватљивом и Наручилац може да закључи 
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем).
б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала 
средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се 
уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем.

Понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија ће, у року од 10 дана од 
потписивања уговора доставити меничну гаранцију за добро извршење посла на 
износ од 10% вредности понуде са ПДВ, са роком важењеа, најмање 30 дана дуже 
од времена трајања уговора.

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
мора се продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је 
продужен рок извршења уговорне обавезе.

Сваки образац понуде мора бити потписан и оверен печатом.

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана одређеног за отварање понуде. 

КРИТЕРИЈУМ

Критеријум за избор најповољније понуде је Економски најповољнија понуда са 
елементима критеријума:

1. Месечна накнада по претплатном броју ......... до 10 пондера
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Минимална цена месечне претплате 
------------------------------------------------ х 10 = Број пондера по ел.крит. ЦЕНА ПРЕТПЛАТЕ
Упоређивана цена месечне претплате

Највиша дозвољена цена месечне претплате по претплатничком броју не може бити 
виша од 50 РСД без ПДВ

2. Цена минута код позивања .............................. до 80 пондера

Минимална осредњена цена минута
------------------------------------------------ х 80 = Број пондера по ел.крит. ЦЕНА МИНУТА
Упоређивана осредњена цена минута

Цена минута се осредњава у односу на све мреже и упоређује као осредњена, како следи: (ка 
МТС + ка Теленор + ВИП + ка фиксној националној мрежи) / 4 = Осредњена цена минута.
Цена ка мобилној мрежи подразумева цену ван затворене групе.

3. Повезивања са другом пословном групом из исте делатности, 
остали здравствени центри и домови здравља из Београда 
(најмање три друга здравствена центра), под истим условима 
као у основној - затвореној групи (без ограничења трајања 
разговора и без накнаде за успоставу везе) ....... до 10 пондера

Упоређивани број других пословних група
--------------------------------------------------------- х 10 = Број пондера по ел.крит. Број осталих група
Највећи број других пословних група

Напомена:
Као доказ за број других пословних група, понуђачи прилажу потврду корисника да 
понуђач има уговор о пружанју услуга мобилне телефоније, без обзира на број 
претплатничких бројева или важећи Уговор понуђача са корисником (само оне стране 
уговора на којима се види предмет уговора и важност уговора – остали делови могу 
бити заштићени као пословна тајна).

Уместо уговора, понуђач може доставити оверену потврду од стране корисника, коме 
пружа услуге.
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ОПШТИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ за 300 бројева

- Заснивање претплатничког односа, без накнаде
- Бесплатни и без временског ограничења и без накнаде за успоставу позива, сви позиви 

у оквиру затворене групе
- Тарифирање свих разговора ван затворене групе, по секунди од успоставе везе
- Могућност скраћеног бирања
- Могућност преузимања постојећег броја са префиксом мреже
- Могућност управљања категоријама претплатничких бројева, по сервисима (профил по 

жељи Наручиоца)
- Испорука апарата за сваки претплатнички број, уз накнаду до 1,00 динара по комаду
- Замена апарата новим, у случају квара, у року од 7 (седам) дана

НАЧИН ПЛАЋАЊА:

Наручилац ће плаћање по овом уговору вршити на следећи начин:

По истављеној фактури за извршене услуге на месечном нивоу.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и морају стићи на 
адресу Наручиоца најкасније до 12.12.2013. године до 10,00 часова и то у запечаћеном 
омоту.  

Омот понуде мора бити означен на следећи начин:

Адреса Наручиоца: Дом здравља „Земун“, 11080 Земун, Ул. Рада Кончара бр. 
46, са видном назнаком „ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - Понуда за јавну набавку услуга: 
„Пружање услуга мобилне телефоније, као и на полеђини читко исписан назив и адреса 
Понуђача, како би се у складу са чланом 3. став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама,
омогућило Наручиоцу да неблаговремену понуду врати неотворену Понуђачу.

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси Наручиоца, истога дана 12.12.2013. године, 
у 10,15 часова, када присутни овлашћени представници понуђача морају Комисији поднети 
писмену пуномоћ за заступање понуђача уколико желе да учествују у поступку отварања 
понуда.

Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а Наручилац 
ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета 
неблаговремено. 

НАПОМЕНА: За све друге случајеве, који нису на посебан начин одређени овом конкурсном 
документацијом, примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
124/2012), сходно конкретним околностима. Уколико је потребно, могуће је умножити 
понуђене обрасце копирањем или доставити друге одговарајуће.
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Образац бр. 1 

ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ

Јавна набавка услуга број : 50/2013
Пружање услуга мобилне телефоније за потребе Дома здравља „Земун“

Назив Понуђача:

Адреса Понуђача:

Одговорно лице (потписник уговора):

Особа за контакт:

Телефон за контакт:

Електронска пошта:

Текући рачун предузећа:

Матични број предузећа:

ПИБ предузећа:

Датум:                                                     МП                       Потпис овлашћеног лица

                                                                                              ______________________
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Образац бр. 2 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Јавна набавка услуга број 50/2
013:Пружање услуга мобилне телефоније за потребе Дома здравља „Земун“.

И З Ј А В А  П О Н У Ђ А Ч А

Изјављујемо да прихватамо све услове из позива, као и све услове из конкурсне 
документације за јавну набавку услуга број 50/1013, Наручиоца Дом здравља „Земун“, 
11080 Земун, Ул. Рада Кончара бр. 46, за „Пружање услуга мобилне телфоније“.

Београд, ________2013. године

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача:
М.П.  

                                                                                       _________________________
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Образац бр. 3

На основу члана 61, 75. став 1. тачке 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву:

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНОВА 75. И 76.
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЈН БР. Бр. 50/1013

У својству овлашћеног лица за заступање понуђача овим изјављујем да смо упознати са свим 
захтевима и условима у поступку јавне набавке услуга мале вредности - „Пружање услуга 
мобилне телфоније“.

Овим изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да у потпуности 
испуњавамо услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, и то:

 Да је понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар;

 Да 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;

 Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуде;

 Да је 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);

 Да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да 
је ималац права интелектуалне својине.

Напомена:

- Под довољним финансијским капацитетом, Наручилац подразумева да да је понуђач, 
претходном периоду од три године, остварио финансијски приход од најмање 
3.000.000,00 РСД.

- Наручилац ће, према нахођењу позвати изабраног понуђача да досави доказе.

Београд, ________2013. године

                                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача:
М.П.  

                                                                                      __________________________
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Образац бр. 4

СПИСАК ОДГОВОРНИХ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ ЗАДУЖЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ –
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 50/ 2013

Име, презиме и радно место:

1. __________________________ радно место  ___________________________ 

2. __________________________ радно место  ___________________________ 

3. __________________________ радно место  ___________________________ 

(најмање један извршилац)

Београд, ________2013. године

                                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача:
М.П.  

                                                                                            __________________________
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Образац бр. 5

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за  чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама 
(«Службени гласник РС», бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим пнуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима.

Београд, ________2013. године

                                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.  

                                                                                        ______________________________
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Образац бр. 6

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за  чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама 
(«Службени гласник РС», бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву

ИЗЈАВА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Овим пнуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да  не постоји 
сукоб интереса, као и да однос представника наручиоца и понуђача не може утицати на 
непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке, односно да : 

 представник наручиоца или са њим повезано лице не учествује у управљању 
понуђачем; 

 представник наручиоца или са њим повезано лице не поседује више од 1% удела, 
односно акција понуђача; 

 представник наручиоца или са њим повезано лице  није запослено или радно 
ангажовано код понуђача или са њиме пословно повезано. 

Београд, ________2013. године

                                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача:
М.П.  

                                                                                      __________________________
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Образац бр. 7

На основу члана 75. став 2.  Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124 од 
29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

Изричито наведимо  да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да 
смо имаоци права интелектуалне својине. 

Београд, ________2013. године

                                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача:
М.П.  

                                                                                      __________________________
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Образац бр. 8
Јавна набавка број 50/1013

О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е

У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку услуга мале 
вредности, бр. 50/1013 за „Пружање услуга мобилне телефоније за потребе Дома 
здравља „Земун“, спремни смо да извршимо наведене услуге. 

П О Н У Д А бр. __________ 

Понуда за „Пружање услуга мобилне телефоније“

ОПШТИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ за 300 бројева

ОПШТИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ за 300 бројева Заокружити 
одговарајуће

1 Заснивање претплатничког односа, без накнаде ДА НЕ
2 Бесплатни и без временског ограничења и без накнаде за успоставу позива, 

сви позиви у оквиру затворене групе
ДА НЕ

3 Тарифирање свих разговора ван затворене групе, по секунди од успоставе 
везе

ДА НЕ

4 Могућност скраћеног бирања ДА НЕ
5 Могућност преузимања постојеег броја без префикса мреже ДА НЕ
6 Могућност управљања категоријама претплатничких бројева, по сервисима 

(профил по жељи Наручиоца)
ДА НЕ

7 Испорука апарата за сваки претплатнички број, уз накнаду до 1,00 динара 
по комаду

ДА НЕ

8 Замена апарата новим, у случају квара, у року од седам дана ДА НЕ

агажовање једног инжењера за геомеханику
Цена за наведене услуге даје се до краја завршетка услуга ове јавне набавке, за 
уговорени период.

1. Цена претплате за један претплатнички број (највише 50 РСД без ПДВ)
на месечном нивоу, у затвореној групи корисника ....................... _________ динара

2. Цена минута без ПДВ ка мобилној мрежи ван затворене групе:
- МТС, ................................................................................................  _________ динара

- Теленор, ...........................................................................................  _________ динара

- ВИП .................................................................................................  _________ динара

- национална фиксна мрежа ............................................................  _________ динара

3. Повезивање са другим пословним групама, навести групе (најмање три) _________

____________________________________________________________________

4. Испорука мобилних апарата са накнадом до 1,00 РСД, за сваки претплатнички број. 
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Рок за завршетак испоруке, пуштања у рад: не више од 5 (пет) дана од дана потписивања 
уговора.

Важност понуде: 30 дана 

Гарантни рок за понуђене уређаје, који даје понуђач : ________________ (не мање од две 
године)

Начин плаћања: износ са припадајућим порезом се исплаћује месечно, на основу 
испостављене фактуре, а по стварно извршеном саобраћају. 

Београд, ________2013. године                  Име и презиме овлашћеног лица понуђача

                                                                      _________________________________

                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача:
                                         М.П.  
                                                                            __________________________
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Образац бр. 9

МОДЕЛ  УГОВОРА

Наручилац и понуђач ће сачинити Уговор о предмету јавне набавке у складу са 
понуђеним Уговором од стране Понуђача који мора бити сагласан свим наведеним 
условима и захтевима из конкурсне документације и достављеном Моделу уговора.

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све стране и овери 
печатом и потпише на крају, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. Додавање 
текста ван места на коме  понуђач мора уписати основне податке о свом предузећу и 
захтеваних података од стране понуђача, није дозвољено.
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MOДЕЛ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
коришћењу услуге мобилне телефоније

Уговор закључен у Београду дана _____________ године између уговорних страна:

НАРУЧИЛАЦ: Дом здравља "Земун", Београд - Земун, Ул. Рада Кончара бр. 46, 
МБ-07041632,  ПИБ-100203635, Број рачуна: 840-626661-05, кога заступа 
Директор дома здравља: др Душан Јосимовић, ( у даљем тексту: 
„Наручилац“ )

и

ПОНУЂАЧ:  ________________________________________, МБ__________, 

ПИБ_____________, број рачуна_______________________,
кога заступа директор __________________________(у даљем тексту: 
„Извршилац“)

    

Наручилац и понуђач заједно констатују:

Наручилац је на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12), а на 
основу позива за пружање услуга – „Пружање услуга мобилне телефоније“ за потребе Дома 
здравља „Земун“, спровео поступак јавне набавке мале вредности;

- да је Понуђач дана __/__/____. године, доставио понуду број _________________ од
____________2013. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. _________ од __/__/2013.
године, Комисије за јавну набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 
одлуку о избору најповољније понуде и прихватио понуду Извршиоца бр. ______________ од 
__/__/2013. године и изабрао понуђача за – „Пружање услуга мобилне телефоније“, према 
понуди коју је доставио, а из спроведеног поступка јавне набавке.

Члан 1.

Овим уговором (у даљем тексту: Уговор) Наручилац и Извршилац уређују 
међусобне односе у вези са коришћењем услуге мобилне телефоније (у даљем тексту: 
Услуга).

Услуга омогућава да се одређени број SIM картица (300 комада) прикључених на 
јавну мобилну телекомуникациону мрежу Извршиоца повеже у затворену групу, чији 
чланови могу међусобно да комуницирају користећи скраћени позивни број, различите 
профиле телефонских позива и јединствено тарифирање (у даљем тексту: Затворена 
група). Затворена група се дефинише софтверски и представља део могућности које пружа 
сервис интелигентне мреже. 
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Наручилац је у обавези да Услугу користи искључиво за сопствене потребе и без 
права на омогућавање коришћења Услуге трећим лицима, а у оквиру делатности на чије 
обављање је овлашћен у складу са важећим прописима.

Уговор се закључује на период од две године.

Члан 2. 

Наручилац је у обавези да за пружену Услугу плаћа месечну претплату, као и цену 
оствареног саобраћаја у складу са уговореним ценама Извршиоца, односно посебним 
условима из понуде Извршиоца број _______ од ______ 2013. године , која је прихваћена 
од стране Наручиоца на основу понуде број _______ од ______ 2013. године и која чини 
саставни део Уговора (у даљем тексту: Понуда).

5. Цена претплате за један претплатнички број
на месечном нивоу, у затвореној групи наручиоца ....................... ______ динара

6. Цена минута без ПДВ ка мобилној мрежи ван затворене групе:
- МТС, ................................................................................................  ______ динара

- Теленор, ...........................................................................................  ______ динара

- ВИП .................................................................................................  ______ динара

- национална фиксна мрежа ............................................................  ______  динара

7. Испорука мобилних апарата са накнадом од ______ (не више од 1,оо РСД) за сваки 
претплатнички број. 

Рок за завршетак испоруке, пуштања у рад: не више од 5 (пет) дана од дана потписивања 
уговора.

Гарантни рок за понуђене уређаје : 2 (две) године

Месечни рачун из претходног става обухвата све SIM картице повезане у Затворену 
групу, са целокупним оствареним саобраћајем и са могућношћу аналитичког приказа.

Уколико Наручилац не изврши своју обавезу плаћања у року назначеном на рачуну, 
Извршилац има право да привремено или трајно ограничи или укине коришћење Услуге, 
као и да на износ који није плаћен у року зарачуна законску затезну камату. 

Члан 3. 

Тарифни профили Услуге и услови њиховог коришћења, укључујући минимални број 
чланова Затворене групе и врсте и обим саобраћаја који су омогућени члановима Затворене 
групе, утврђују се према цени из понуде.

Тарифни профил за који се Наручилац определио и услови његовог коришћења биће 
накнадно прецизирани.

Наручилац има право да захтева замену тарифног профила, и да повећа и да смањи 
број мобилних корисничких бројева у Затвореној групи, тј. број SIM картица иницијално 
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повезаних у Затворену групу. У случају да су испуњени услови за захтевану промену, 
Наручилац и Извршилац закључују нови Прилог Уговора. 

Уколико повећањем броја мобилних корисничких линија у Затвореној групи 
Наручиоац накнадно испуни услов за примену других, нижих цена утврђених важећим 
ценовником Извршиоца, Наручилац стиче право да цену месечне претплате и цену за 
остварени саобраћај надаље плаћа по цени утврђеној за тај, нови број укупно укључених 
корисничких линија, уколико другачије није утврђено Понудом.   

Уколико смањењем броја мобилних корисничких линија престане да буде испуњен 
услов у погледу минималног броја чланова Затворене групе за одговарајући тарифни 
профил, предвиђен важећим ценовником Извршиоца – понуђене цено у овој понуди, 
Наручилац губи право на претходно одобрене услове коришћења Услуге и наставља са 
коришћењем Услуге по ценама утврђеним за тај, преостали, број укључених корисничких 
линија, уколико другачије није утврђено Понудом.  

За промене тарифних профила, промену броја линија укључених у Затворену групу 
и остале промене, Наручилац плаћа накнаде у складу са важећим ценовником Извршиоца. 

        Члан 4.

Извршилац може да захтева промену цене Услуге и друге услове пружања Услуге, 
о чему ће информацију учинити доступном Наручиоцу односно обавестити га на погодан 
начин, месец дана унапред.

Евентуалну промену цене, Извршилац може да захтева сагласно процентној 
промени цене у новом ценовнику Извршиоца, а да се за исти проценат примени у односу 
на понуђену цену.

Члан 5.

Уговор се закључује на одређено време, на период од 24 месеца.
Свака уговорна страна може отказати Уговор најраније по истеку трајања Уговора, 

достављањем другој уговорној страни писменог обавештења о отказу Уговора, 30 
(тридесет) дана унапред. 

Без обзира на наведено у претходном ставу, Наручилац има право да откаже 
Уговор достављањем писаног обавештења, са отказним роком од 30 (тридесет) дана.

Наручилац има право да у случају повећања цене Услуге, или измена других 
услова пружања Услуге на начин којим се на његову штету битно мењају услови под 
којима је Уговор закључен, раскине Уговор достављањем писаног обавештења 
Извршиоцу, при чему Уговор престаје да важи на дан почетка примене нове цене односно 
нових услова пружања Услуге. 

Свака уговорна страна има право да раскине Уговор у случају да друга уговорна 
страна не изврши своју уговорну обавезу односно не престане са кршењем Уговора у року 
од 30 (тридесет) дана од дана обавештења уговорне стране која раскида Уговор којим се 
то захтева.

Извршилац има право на раскид Уговора у случају да Наручилац не изврши своју 
обавезу плаћања у року, као и у случају да Наручилац омогући коришћење Услуге трећем 
лицу. 

Уговор престаје да важи у случају покретања поступка стечаја или ликвидације 
или другог одговарајућег поступка који може довести до престанка неке од Уговорних
страна или даном губитка дозовола, сагласности или одобрења прописаних за обављање 
делатности.
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Уговор престаје да важи ако из оправданих разлога као што су замена технологије, 
техничке могућности, акт надлежних органа, економска оправданост, Извршилац 
генерално престаје са пружањем Услуге уз обавезу обавештавања 30 (тридесет)  дана 
унапред.

Уколико важење Уговора престане пре истека периода на који је Уговор закључен из 
става 1. овог члана или периода на који је његово важење продужено у складу са ставом 2. 
овог члана, а услед отказа од стране Наручиоца из става 3. овог члана или раскида за који 
Наручилац сноси одговорност  (раскид од стране Извршиоца у складу са ставом 5. или 6. 
овог члана,  или раскид у складу са ставом 7. овог члана из разлога који се налазе на 
страни Наручиоца), Наручилац је дужан да Извршиоцу исплати накнаду у складу са 
Понудом. Накнаду из овог става ће Наручилац платити у року назначеном на  рачуну
испостављеном од стране Извршиоца, уз обавезу да у случају прекорачења тог рока плати 
законску затезну камату.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Наручилац потврђује да је упознат са Општим условима за пружање услуга у јавној 
мобилној телекомуникационој мрежи Извршиоца који су објављени на званичној 
Интернет страни Извршиоца, и да је упознат да наведени општи услови чине саставни део 
Уговора и да прихвата њихову примену у свему што није изричито другачије регулисано 
Уговором. 

                                                                     Члан 7.

Уговор ступа на снагу даном закључења, а примењује се од реализације Услуге под 
условима дефинисаним Понудом.

  
Члан 8.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка. 

           за Наручиоца                                                          за  Извршиоца 

_______________________        ____________________
       (потпис)         (потпис)

У ________, __.__.2013. г.                                           У Београду, __.__.2013. г.
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Образац бр. 10

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6 Одлуке о облику, 
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: __________________________________________
Текући рачун:_____________________________________________________
Код банке:________________________________________________________

       МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦУ 

Предајемо вам ____________бланко соло меница и овлашћујемо _____________, као 
Повериоца, да предате менице може попунити на износ од____________динара на име: 
озбиљности понуде, по Понуди бр _______ од_________, чији је предмет „Пружање услуга 
мобилне телефоније, Дома здравља „Земун“.

Овлашћује се ________________________________, као Поверилац, да у складу са 
одредбама наведеног уговора за наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно 
и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за 
наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да 
наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да 
поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка 
средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног 
Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено 
изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на 
сторнирање задужења по основу обавеза из предметног Уговора.

Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до: промена 
лица овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са 
рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних 
субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Менице се могу поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из 
предметног Уговора.

Важност меничног овлашћења ________ (најмање 30 дана од дана отварања понуда)

Датум издавања Овлашћења:  _____________

Београд, __________године            
                                                                          ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

                                             МП                         
                                                                              ____________________________
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕНИЦЕ

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези 
да достави потврду о регистрацији менице.

 на линијама у пољу 6 уписати: назив, печат и потпис овлашћеног лица 
дужника (истоветан као у Депо картону и ОП обрасцу), али тако да текст 
или печат ниједним својим делом не излазе из фиктивног оквира са слике, 
односно не прелазе на бели оквир менице.

 Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију 
картона депонованих потписа (оверену од стране банке са датумом не 
старијим од два месеца од дана подношења понуда), као и оверену копију 
ОП Образаца за лица за које је доставио картон депонованих потписа. 
Овера ОП обрасц не може бити старија од 2 месеца од дана подношења 
понуда.

                      


