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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
20/2018, заведене под бројем 404-1/18 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
бр. 20/2018 заведеног под бројем 404-2/18, припремљена је: 
 
 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
                       за јавну набавку мале вредности – Набавка мобилне телефоније  

ЈН бр. 20/2018 
 
Конкурсна документација садржи: 

 Страна 

1. Општи подаци о јавној набавци 3-4 

2. Подаци о предмету јавне набавке 4 

3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 
услуга и Спецификација потребних количина 

5-6 

4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова и 
Упутство понуђачима како да сачине понуду 

7-8 

5. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду 9-10 

6. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. 

11-12 

7. Упутство понуђачима како да сачине понуду 13-20 

8. Образац понуде 21-23 

 
9. Модел уговора 

 

24-27 
 

 
10. Образац изјаве о независној понуди 28 

 
      11. Образац изјаве о извршеном обиласку локација наручиоца и  
             мерењу сигнала мобилне мреже 
 

29 

(Конкурсна документација садржи 29 страна) 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
ЈП „Срем-гас“ објавио је позив и конкурсну документацију на Порталу управе за јавне 
набаке и на интернет страници www.sremgas.rs за подношење понуда за јавну набавку 
мале вредности услуга – Услуге мобилне телефоније, број 20/2018.  
Конкурсна документација се може преузети са Портала управе за јавне набаке 
http://portal.ujn.gov.rs и са интернет странице Наручиоца http://www.sremgas.rs 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:  Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“ 
Адреса:  Трг војвођанских бригада 14/I, Сремска Митровица 
МБ:                     08675295 
ПИБ:                   100589227 
Интернет страница: www.sremgas.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 20/2018 су услуге – Услуге мобилне телефоније 
Назив и ознака из општег речника набавке:  

• 64212000 – Услуге мобилне телефоније 
 
4. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: 
За техничка питања: Наташа Новаковић, спец.стр.мен. 
Е - mail адреса /или број факса: office@sremgas.rs  
/022/610-070 
 
5. Обавештење о начину припремања и месту подношења понуде 
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и 
морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке. 
Понуђачи подносе понуде у писаној форми и запечаћеној коверти непосредно или 
препорученом пошиљком на адресу - Трг војвођанских бригада 14/I, 22000 Сремска 
Митровица.  
Понуда се сматра благовременом ако буде поднета до 31.10.2018. године до 12:00 
часова, на адресу наручиоца у Сремској Митровици, Трг војвођанских бригада 14/I, 22000 
Сремска Митровица, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку број 20/2018 – Услуге 
мобилне телефоније - ,,НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте 
назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 
 
 
 
 
 

http://portal.ujn.gov.rs/
mailto:office@sremgas.rs
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6. Обавештење о отварању понуда 
Јавно отварање понуда обавиће се 31.10.2018. године у 13 часова, у просторијама 
Наручиоца. Све неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке наручиоца 
ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са 
назнаком да су поднете неблаговремено. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача, који пре почетка јавног отварања понуда, комисији наручиоца поднесу 
пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 
 
7. Контакт особа 
Сва додатна обавештења и информације могу се добити искључиво писменим путем. 
Особa за контакт je Наташа Новаковић, спец.стру.мен. 
 
                                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 
 
 
 
 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 20/2018 су услуге – Услуге мобилне телефоније  
(предметна јавна набавка се спроводи ради закључења уговора са изабраним 
понуђачем на период од 2 године) 
 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

• 64212000 – Услуге мобилне телефоније 
 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 
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3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (Захтеване карактеристике и услови које 
понуда мора да испуни) 

 
 

- Предмет набавке је пружање електронске комуникационе услуге – услуге 
мобилне телефоније, за 34 картица 064, у периоду од две године од момента 
потписивања уговора. 

       Давалац услуге је у обавези да омогући Кориснику услуга, да задржи постојеће 
       бројеве телефона. 
- Техничка спецификација се односи на континуирано и стабилно пружање услуга 

мобилне телефоније 
- Изабрани Понуђач је у обавези да омогући Наручиоцу да задржи постојеће 

бројеве из корисничке групе Наручиоца са префиксом. У случају промене 
постојећег оператера чије услуге Наручиоц  тренутно користи, задржавање 
постојеће нумерације и трошкове преноса постојећих корисничких бројева сноси 
изабрани Понуђач (мобилни оператер) 

- Сви разговори тарифирају се у секундама, без заокруживања 
- Цена говорног саобраћаја унутар корисничке групе Наручиоца је 0 дин/мин, 

неограничено 
- Позивање и успостављање везе је бесплатно према свим оператерима 
- Бесплатни позиви (бесплатни говорни саобраћај) према ЈП, установама и другим 

правним лицима чији је оснивач град Сремска Митровица уколико користе услуге 
мобилне телефоније изабраног понуђача. 

- Бесплатни позиви (бесплатни говорни саобраћај) специјалних служби (полиција, 
ватрогасци, служба хитне медицинске помоћи) 

- Могућа промена количине претплатичних бројева ± 10% без последица по услове 
из уговора 

- Понуђач мора обезбедити буџет за бенефицирану набавку телефонских апарата 
(1,00 дин./комад) за време трајања уговорене обавезе у минималном износу од 
1.400.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом, а по приложеном важећем 
ценовнику апарата са пуним ценама (цене телефона у моменту поруџбине не 
смеју бити веће од цене за исти апарат у малопродајном објекту Понуђача) 

- Заузећа и позиви без одговора се не тарифирају 
- Бесплатних: 

10GB интернета по максималној брзини за 1 одабрани број  од стране Наручиоца 
а након потрошеног интернета по максималној брзини, неограничени интернет по 
смањеној брзини, за све време трајања уговорног периода,  
5GB интернета по максималној брзини за 7 одабраних бројева  од стране 
Наручиоца, а након потрошеног интернета по максималној брзини, неограничени 
интернет по смањеној брзини, за све време трајања уговорног периода 
1GB интернета по максималној брзини за 15 одабраних бројева  од стране 
Наручиоца, а након потрошеног интернета по максималној брзини, неограничени 
интернет по смањеној брзини, за све време трајања уговорног периода 
(бројеви којима ће бити омогућен овакав саобраћај, биће достављени на 
званичном списку Наручиоца, након потписивања уговора)  

-   Oбавезна максимална месечна претплата по броју износи  30,00 динара без ПДВ-  
   а месечно. 

- Минимална месечна потрошња Наручиоца износи 0 дин.  
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- Кориснички сервис Понуђача мора бити доступан према Наручиоцу 24 сата 365 
дана 

- Гаранција на пружене услуге мора трајати колико износи период трајања уговора 
- Понуђене цене су фиксне у динарском износу за време трајања уговорног 

периода и не могу се мењати 
- Бесплатан детаљан коорпоративни листинг свих позива за сваки кориснички број 

по захтеву Наручиоца 
- Могућност узимања додатних пакета, додатака за пренос података по потреби уз 

накнаду која није већа од тржишних цена 
- Активирање роминга на писани захтев Наручиоца, без уплате аванса 
- Могућност замене корисничке (СИМ) картице у случају губитка, оштећења и 

слично у року не дужем од 48 сати, бесплатно 
- Рок испоруке понуђених телефонских апарата по бенефицираним ценама не 

може бити дужи од 7 календарских дана од дана требовања истих 
- Максималан рок за успостављање услуге је 10 дана 
- Понуђач је у обавези да уз понуду достави ценовник мобилних уређаја које је 

спреман да испоручи Наручиоцу са техничким карактеристикама апарата 
 
 
 
 
                                                    М.П.              ___________________ 
                                                                                         потпис овлашћеног лица 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 
 
 
а) Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и 
то: 
 
1.   Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у   одговарајући регистар 
     (чл. 75. ст. 1. тач. 1 Закона);   

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.   Брисана је 
4.   Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са  
      прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној  
      територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4 Закона);  
5.   Да има важећу дозволу надлежних органа за обављање делатности која је предмет 
      јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
       
      Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао   
      обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и   
      условима рада, заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
б) Упутство како се доказује испуњеност услова 

Испуњеност услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (из тачке 1)-
4)), у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Изјава 
дата у прилогу конкурсне документације.), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

Испуњеност обавезног услова из тачке 5) за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем важеће дозволе за 
обављање делатности која је предмет набавке, издат од стране Републичке 
агенције за електронске комуникације. 

Наведени доказ доставити у фотокопији, а дозвола мора бити важећа у 
моменту подношења понуде, као и за све време трајања уговора. 

 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 
Ако понуђач у остављеном примереном року, а најкасније у року од 10 (десет) 

дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
У случају да понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да закључи 
уговор, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 

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

интернет страницама надлежних органа, али је у обавези да наведе интернет страницу 
надлежног органа на којој је Наручилац у могућности да тражени податак провери и који 
мора бити јавно доступан. 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 
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5.  ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

Изјављујем да наступамо као група понуђача за јавну набавку број 20/2018 – Услуге 
мобилне телефоније и Овлашћујемо члана групе 
____________________________________   да у име и за рачун осталих чланова групе 
иступа пред наручиоцем. 
 
 

РБ Пун назив и седиште члана групе 
Врста добара које ће 

испоручити 
Потпис одговорног лица 

и печат члана групе 

1 

Овлашћени члан 
 
 
 

  
________________ 
                          
                        м.п. 

2 

Члан групе 
 
 
 

  
________________ 
                          
                        м.п. 

3 

Члан групе 
 
 
 

  
________________ 
                          
                        м.п. 

4 

Члан групе 
 
 
 

  
________________ 
                          
                        м.п. 

 
 
Место: _____________ 
 
Датум:  _____________ 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА БРОЈ  20/2018 

 
 
 
 

НАЗИВ:                                          _______________________________________ 
  
   
АДРЕСА:    _______________________________________ 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:   _______________________________________ 
 
И-МЕЈЛ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:                 _______________________________________ 
 
ТЕЛЕФОН:    _______________________________________ 
 
ТЕЛЕФАКС:    _______________________________________ 
 
 
 
 
ПИБ:     _______________________________________ 
 
МАТИЧНИ БРОЈ:   _______________________________________ 
 
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:                  ______________________________________ 

 
 
 
НАПОМЕНА: Овај образац попуњавају само они кандидати који подносе заједничку понуду, у ком 
случају је потребно исту копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди 
 
Место: _____________ 
 
Датум:  _____________                                                               
                                                                                       Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                            
                                                                 ___________________ 
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6. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ УСЛУГА БРОЈ 20/2018 

 
Доказе о испуњености услова из чл. 77. ЗЈН, понуђач потврђује писменом 

изјавом датом под кривичном и материјалном одговорношћу. 
 

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

И З Ј А В А 
 

Под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуђач 
______________________________________испуњава услове прописане чланом 75. 
Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности услуга - 
број 20/2018, с обзиром да:  
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,   
доказ: извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда или из одговарајућег регистра. 
2) он или његов правни заступник нису осуђивани за неко од кривчних 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,   
доказ: извод из казнене евиденције,односно уверење надлежног суда и надлежне 
полицијске управе МУП-а. 
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
РС, или стране државе када има седиште на њеној територији,  
доказ: 
а)  потврда пореске управе Министарства финансија РС 
б) потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихова о измиреним порезима 
и доприносима. 
4) је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

Наручилац може писменим позивом од изабраног понуђача захтевати да му 
одмах, а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана протека рока за заштиту права, 
достави оригинале или оверене копије свих писаних докумената којима доказује 
испуњеност услова из тачке 1) – 3). 

У случају да понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да 
закључи уговор, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
Дана _________ 2018. године 

                                         М.П.                         ПОНУЂАЧ 
                ________________ 
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У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/2015 и 68/2015) дајемо следећу: 
 

И З Ј А В У 
 

У својству ____________________ 
(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 
 

 
И З Ј А В Љ У Ј Е М О 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 
 
 
 

_____________________________________________________ 
(пун назив и седиште) 

 
 
поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
У ________________ дана ________2018.године  

 
М.П.  

Потпис овлашћеног лица  

______________________ 
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7. 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 понуђача, адресу и контакт телефон.  

Понуду доставити на адресу: 
JП „Срем-гас“ Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада 14/I 

са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку број 20/2018 – Услуге мобилне телефоније -,,НЕ 
ОТВАРАТИ“. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача до 
31.10.2018. 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, 31.10.2018. 
године до 12:00 часова, сматраће се неблаговременом. 
 
- Понуда мора да садржи све законом прописане елементе и попуњене обрасце у склопу 
конкурсне докуменатaције. 

 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
- Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Трг војвођанских бригада 
14/I,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку – услуга – Услуге мобилне телефоније ЈН бр. 
20/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку – услуга –  Услуге мобилне телефоније, ЈН бр. 
20/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”  или  
„Опозив понуде за јавну набавку – услуга –  Услуге мобилне телефоније, ЈН бр. 
20/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку – услуга – Услуге мобилне телефоније, ЈН 
бр. 20/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
5. 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 (Образац дат у прилогу конкурсне документације), понуђач наводи 
на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као 
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
6. 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. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1 до 4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве је у прилогу Конкурсне документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
- Начин плаћања: 
Плаћање се врши уплатом на текући рачун Извршиоца услуга, у року од 30 
календарских дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
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комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015), након 
потписаног уговора и пружене месечне услуге. 
 
Авансно плаћање није дозвољено. 
 
Цене за пружене услуге су фиксне за уговорени период. Цене треба исказати са и 
без пореза на додату вредност. 
 
7.2 Захтев у погледу рока извршења услуга 
Понуђач је у обавези да тражену услугу врши у периоду од 2 године по потписивању 
уговора. 
 
7.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
8. ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА ДА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ПРИЛОЖИ 
ПОТВРДУ КОЈОМ ДОКАЗУЈЕ ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈA НАРУЧИОЦА И ИЗВРШЕНО 
МЕРЕЊЕ СИГНАЛА МОБИЛНЕ МРЕЖЕ 
 
Обевеза понуђача је да пре достављања понуде изврши обилазак локација Наручиоца 
(наведених у Обрасцу) и изврши мерење сигнала мобилне мреже, а у циљу утврђивања 
минимума квалитета сигнала и могућности комуникације. 
 
Понуђач је у обавези да најави долазак Наручиоцу (mail адреса:office@sremgas.rs), у року 
од најмање два радна дана пре планираног обиласка локација.  
Мерење сигнала мора бити извршено најмање 2 дана пре отварања понуда. 
Приликом обиласка локација потребно је сачинити Извештај о мерењу сигнала и исти 
приложити уз понуду на меморандуму понуђача. 
(обавезан део понуде чини Извештај о мерењу сигнала и Потврда о обиласку локација 
наручиоца са извршеним мерењем сигнала мобилне мреже) 
 
Понуђач је у обавези да приликом вршења мерења сигнала мобилне телефоније, 
приложи пуномоћје за особу која ће извршити мерење испред понуђача, при чему 
Образац обиласка локације оверава овлашћено лице понуђача које врши мерење. 
Задовољавајући ниво сигнала за 2GB и 3GB мрежу мора бити већи од -100dBm. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
У понуђену цену урачунати: 
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- све трошкове неопходне за обезбеђене 24-сатне услуге, израде и слање фактура 
и остале текуће трошкове 

- трошкове интервенција у случају рекламације на квалитет извршених услуга 
мобилне телефоније 

- трошкове у случају рекламације на исправност испоручених телефона у 
гарантном року. 

 
У току важења Уговора извршилац не може вршити корекцију цене. 
 
11.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
 

 Врста критеријума је економски најповољнија понуда. 
 
Оцењивање и рангирање понуда вршиће се према следећим критеријумима: 
 

Ред.бр Критеријум економски најповољније понуде Број пондера 

1 Цена саобраћаја у земљи унутар мреже 25 

2 Цена саобраћаја у земљи ван мреже 25 

3 Цена СМС поруке у домаћем саобраћају 25 

4 Цена интернет саобраћаја по 1kb/s 25 

 Напомена: Понуђена цена коју понуђачи исказују у својим понудама не може бити 
0,00 динара због немогућности бодовања. Из тог разлога, понуђачи би у 
понудама требало да искажу понуђену цену у две децимале, која може бити 
минимум 0,01 динар. 
 
Елементи критеријума су: 
 
- ЦЕНА САОБРАЋАЈА У ЗЕМЉИ УНУТАР МРЕЖЕ: Цена разговора у националном 

саобраћају унутар мреже понуђача (према Он-Нет-у) максимално - 25 пондера.  
Обрачун пондера се врши по формули: (најнижа понуђена цена/цена понуђача ) x 25. 
 

- ЦЕНА САОБРАЋАЈА У ЗЕМЉИ ВАН МРЕЖЕ: Цена разговора у националном 
саобраћају ван мреже понуђача (према Оф-Нет-у) 25 пондера.  
Обрачун пондера се врши по формули: (најнижа понуђена цена/цена понуђача ) x 25. 
 

- ЦЕНА СМС ПОРУКЕ У ДОМАЋЕМ САОБРАЋАЈУ: Цена СМС поруке у домаћем 
саобраћају: (дин/мин) – 25 пондера.  
Обрачун пондера се врши по формули: (најнижа понуђена цена/цена понуђача ) x 25. 
 

- ЦЕНА ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА ПО 1kb/s: Цена интернет саобраћаја по 1kb/s  је 25 
пондера.  
Обрачун пондера се врши по формули: (најнижа понуђена цена/цена понуђача ) x 25. 
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Вредности ће бити рачунате на другу децималу упоређењем из понуђених вредности по 
формули.  
 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио највећи износ буџета за бенефицирану набавку 
телефонских апарата (1,00 динар комад) за време трајања уговорене обавезе.  
У случају истог понуђеног буџета за бенефицирану набавку телефонских апарата, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача са највећим бројем пондера 
добијеним за цену одлазног саобраћаја у земљи ван пословне групе наручиоца. 
 
  

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА 
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

1. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, 
Министарства финансија и привреде. Пореска управа, Филијала 
Сремска Митровица, Краља Петра I бр.44, 22000 Сремска Митровица,  
www.poreskauprava.gov.rs; 

 
2. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за 

заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и 
заштите животне средине. Град Сремска Митровица, Градска управа за 
здравствeну, социјалну заштиту живoтнe срeдинe, Светог Димитрија 
бр.13, www.sremskamitrovica.org.rs 

 
3. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. Национална 
служба за запошљавање, Филијала Сремска Митровица, Светог 
Димитрија 31, 22000 Сремска Митровица. 

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу 
наручиоца, електронске поште на e-mail: office@sremgas.rs или факсом на број 
022/610-070] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде. У том случају Наручилац ће у року од три дана од дана 
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пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки  и својој интернет 
страници. 
            Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 20/2018“ 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона. 
 
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. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини од 15%,  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 
најповољнија понуда“.  
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Оцењивање, рангирање и избор најповољнијег понуђача извршиће Комисија на 
основу пондера чији укупан збир износи максималних 100. 
 
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, и 
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
(Образац изјаве који се налази у прилогу конкурсне документације). 
 
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
19. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Понуђач је дужан да Наручиоцу приликом потписивања, на дан потписивања Уговора, 
као гаранцију да ће уговорне обавезе испоштовати у предвиђеном року, на време и на 
начин како је уговорено, преда соло меницу у износу од 10% вредности понуде без ПДВ-
а. 
Уз меницу понуђач доставља: 

- Фотокопију картона депонованих потписа овлашћеног лица за потписивање 
налога за пренос средстава 

- Фотокопију ОП обрасца 
- Потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (Захтев за 

регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке) 
 
Наручилац примљене менице од стране Понуђача може активирати у смислу наплате у 
случају кршења одредаба Уговора од стране Понуђача, и из тих средстава од другог 
добављача извршити набавку уговорених услуга. 
 
Уколико Понуђач приликом потписивања Уговора не преда Наручиоцу средство 
обезбеђења, Наручилац ће сматрати да је Понуђач одистао од потписивања Уговора. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.  
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења 
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 
5 дана од дана пријема одлуке.  
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 могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06; позив на број  Број или ознака 
јавне набавке, сврха: Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке, ако се подноси по 
други пут захтев за заштиту права у истој јавној набавци потребно је прецизно назначити 
захтев за заштиту права поводом кога се плаћа такса-нпр. дел.број, датум сачињавања и 
сл.) 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана истека 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.  
 
22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
  
На основу члана 115. Закона, Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци 
без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се 
вредност уговора може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа 
од вредности из члана 39. став 1. Закона, односно члана 124а за наручиоце из области 
привреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга. 
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8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга – Услуге 
мобилне телефоније, ЈНМВ бр. 20/2018 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

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

 
 

4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за јавну набавку услуга Услуге мобилне телефоније, 
ЈНМВ бр. 20/2018 
 
 
 
 

Редни 
број 

Опис позиције Цена без пдв-
а 

Износ 
пдв-а 

Цена са пдв-
ом 

1 Цена саобраћаја у земљи унутар мреже    

2 Цена саобраћаја у земљи ван мреже    

3 Цена СМС поруке у домаћем саобраћају    

4 Цена интернет саобраћаја по 1kb/s    

5 Приложена изјава о извршеном обиласку 
локација наручиоца и мерењу сигнала 

мобилне мреже (заокружити) 

 
ДА 

 
НЕ 

 
 

 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ___________ дана 
 
 
                                                                               
Напомена: Цена у понуди је фиксна за уговорени период. Цене треба исказати са и без    
                   пореза на додату вредност. 

 
 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________  ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно 
 

9. МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

 
 
Уговорне стране: 

1. ЈП за дистрибуцију природног гаса „СРЕМ-ГАС“ из Сремске Митровице, Трг 
војвођанских бригада 14/I, кога заступа в.д. директора Даница Недић дипл. 
правник, МБ: 08675295 (у даљем тексту: Наручилац) и, 

 
2. ____________________________________________________, кога заступа 

______________________________, МБ: _________, ПИБ: ______________, (у 
даљем тексту: Давалац услуге)   

                                                     
Основ уговора: 

ЈН Број: 20/2018 
Број и датум одлуке о додели уговора: ________ од ____________. године 
Понуда изабраног понуђача бр. __________ од __________. године, код 
наручиоца  заведена под бројем __________ од ___________ године. 
 

Предмет уговора је набавка услуге мобилне телефоније на период од 2 године. 
 

Члан 1. 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
-  да је у поступку јавне набавке мале вредности  услуга - Услуге мобилне телефоније, 
Наручилац донео одлуку о додели уговора понуђачу ___________________из 
__________________ који је поднео најповољнију понуду заведену код Наручиоца под 
бројем _________ од _____________ 2018. године, и 
- да је понуда Наручиоцу саставни део уговора. 
 

Члан 2. 
Предмет овог Уговора је пружање услуга, услуге мобилне телефоније према потребама 
Корисника у складу са  Позивом за достављање понуда ради јавне набавке мале 
вредности број 404-4/18 од 18.10.2018. године.  

Саставни део овог Уговора је понуда пружаоца услуга __________________ која 
је заведена под бројем  ____________ од ____________. године, која је достављена по 
Јавном позиву за поступак Јавне набавке број 404-4/18 од 18.10.2018. године, и која је 
прихваћена о стране ЈП ''СРЕМ-ГАС''-а. 
 

Члан 3. 
Јединичне цене су утврђене понудом _________________________ која је саставни део 
Уговора и која је заведена под бројем _________ од _________. године 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – Набавка мобилне телефоније – 
двогодишњи уговор 

 
 

стр. 25 /29 

Члан 4. 
ЈП ''СРЕМ-ГАС'' се обавезује да за извршене услуге, Даваоцу услуга плаћа месечно по 
завршеним услугама а по уговореним јединичним ценама из прихваћене понуде број   
______________________од ________ 2018. године у року од 30 дана по пријему фактуре 
од стране Корисника услуга. 

 
Члан 5. 

ЈП ''СРЕМ-ГАС'' ће своје обавезе измирити дознаком на текући рачун. 
Текући рачун Даваоца услуга  ________________ је  ________________. 
 Даваоц услуга се обавезује да на захтев Корисника услуга достави рачун са детаљном 
спецификацијом услуга. 
 

Члан 6. 
Уговорне стране су сагласне да овај Уговор ступа на снагу на дан потписивања. 
 
 

Члан 7. 
Давалац услуге се обавезује да ће Кориснику  током трајања уговора, вршити отклањање 
кварова и сметњи на електронској комуникационој мрежи и елементима мреже која се 
користи за пружање услуга. 
 

Члан 8. 
Уколико Корисник услуга, у складу са чланом 2. Правилника о преносивости броја у 
јавним мобилним комуникационим мрежама ( „Сл. Гласник РС“ бр.5/10), жели да задржи 
укупан постојећи број СИМ картица, трошкови накнаде за пренос бројева, дужан је да 
сноси Давалац услуга. 
 

Члан 9. 
Давалац услуге се обавезује да Кориснику услуге омогући промену количине 
претплатичних бројева ± 10% без последица по услове из уговора, по захтеву Корисника 
услуга. 
У случају потребе корисник може да активира додатне пакете, додатке за пренос 
података као и роминг пакете по ценама које нису веће од тржишних. 
 

Члан 10. 
Давалац услуга се обавезује да на дан потписивања Уговора преда Кориснику услуга 
регистровану соло меницу и менично овлашћење на износ од 10% процењене вредности 
Уговора без ПДВ-а, којом гарантује уредно испуњење уговорних обавеза. Корисник 
услуга задржава меницу за све време важења Уговора. 
Поред менице, Давалац услуга Кориснику предаје и копију картона са депонованим 
потписима овлашћених лица као и менично овлашћење. 
 

Члан 11.  

Укупна вредност Уговора не може прећи износ од 1.500.000,00 динара без ПДВ-а, који 
представља очекивану вредност набавке на двогодишњем нивоу. 

Телефонски апарати купљени на основу буџета платиће се по бенефицираним ценама 
понуђача. Приликом испоруке апарата, Давалац услуге се обавезује да Кориснику преда 
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и пратећи прибор и додатне уређаје по спецификацији произвођача као и оригиналну 
каталошку или другу документацију, гаранцију, упутство за употребу и одржавање, који 
морају бити оригинални и на српском језику. 

Члан 12.  

Давалац услуге се обавезује да Кориснику предају поручених апарата изврши у року од 7 
дана од дана захтева за испоруку одређеног модела, а након потврде Даваоца услуге да 
тражени апарат има на стању и који се налази у актуелној понуди, а све у складу са 
датом спецификацијом и довољним бројем примерака. 

 

Члан 13.  

Измене Уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 

укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 

1. Закона о јавним набавкама, односно члана 124а за наручиоце из области привреде, 

енергетике, саобраћаја и поштанских услуга. 

 
Члан 14. 

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у 
извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више 
силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 
часа. 
 

Члан 15. 
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплаве, експлозије, 
транспортне незгоде, одлуке органа власти и други случајеви који су Законом утврђени 
као виша сила.  
 

Члан 16. 
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају 
споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у 
Сремској Митровици.  

Члан 17. 
Уговорна старана незадовољна испуњењем уговорних обавеза друе уговорне стране, 
може захтевати раскид Уговора под условима да је своје уговорне обавезе у потпуности 
и благовремено извршила.  
 

Члан 18. 
Раскид Уговора се захтева писменим путем са раскидним роком од 15 дана.   
 

Члан 19. 
Измене и допуне текста овог Уговора могуће су уз пристанак обе уговорне стране који је 
дат у писменом облику.   
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Члан 20. 
Овај Уговор ступа на снагу даном закључења од када и производи правна дејства.  
 
 

Члан 21. 
Овај Уговор сачињен је у четири истоветна примерка од којих се свакој уговорној страни 
уручује по два примерка.   
 

 
 
    За пружаоца услуга                                                     За корисника                                     
                                                                                             ЈП „Срем-гас“                                       
                                                                                            в.д. директора 
                                                                               Даница Недић, дипл.правник 

______________________                                 ____________________________ 

 
Напомена:  Понуђач је у обавези да дати Модел уговора попуњава, потписује и 
оверава. У складу са датим моделом уговора и елементима најповољније понуде биће 
закључен уговор о јавној набавци. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога 
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за 
јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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10.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

На основу члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ 
бр. 29 од 29.03.2013 године) и члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) као понуђач по позиву ЈП „Срем-гас“ за јавну набавку мале 
вредности услуга – Услуге мобилне телефоније, које је као наручилац покренуо у 
поступку број 404/18, ________________________даје следећу:  
                                             (Назив понуђача) 
 
 

ИЗЈАВУ  

                          О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке услуга – Услуге мобилне телефоније бр.20/2018, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

Место: ____________________ 
Датум: ____________________ 
 
 
                                                                                                                                               _____________________________________ 

   (лице овлашћено за заступање) 
 

                                                                             
_____________________ 

                                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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11.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА 
НАРУЧИОЦА И МЕРЕЊУ СИГНАЛА МОБИЛНЕ МРЕЖЕ 

 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 
 
 

Потврђујемо да је дана ___________ године, понуђач ______________________________ 
извршио обилазак терена везано за јавну набавку мале вредности Услуге мобилних 
телефона,  број 20/2018 и том приликом извршио мерење сигнала мобилне мреже, а у 
циљу утврђивања минимума квалитета сигнала и могућности комуникације у следећим 
местима: 
 
1.  МРС ШП 1,  Марка Аурелија, Сремска Митровица 
 
2. МРС ШП 2, Фрушкогорска, Сремска Митровица 
 
3. МРС ШП Јарак, Кудошка улица, Јарак 
 
4. МРС ШП Шашинци, Саве Зделара,  Шашинци 
 
5. МРС ШП Лаћарак, улица Ниска,  Лаћарак 
 
 
 
 
Потпис овлашћеног лица наручиоца                               Потпис овлашћеног лица понуђача 
                                                                                                    
М.П. ____________________                                             М.П. _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 
Право на учешће у поступку има понуђач који је пре подношења понуде извршио 
обилазак терена и измерио сигнал мобилне мреже. 
Наручилац је у обавези да изда оверену потврду о обављеној посети. Потврда је 
обавезан саставни део понуде.   
 


