Република Србија Аутономна покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Комисија за јавну набавку
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад Т: +381 21 21 00 822
office.uprava@vojvodina.gov.rs

БРОЈ:404-169/2014

ДАТУМ: 10.10.2014.године

ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БРОЈ КД: 404-169/2014
ЈН ОП 21/2014

Нови Сад, 10.10.2014. године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/2012)
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за заједничке послове
покрајинских органа број 404-169/2014 од 27.08.2014. године
Припремила је

ИЗМЕНE

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ФИКСНЕ
ТЕЛЕФОНИЈЕ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
БРОЈ КД: 404-169/2014
ЈН ОП 21/2014

1. У делу 6) Конкурсне документације, тачка 18)1) (страна 29/62) мења се и гласи:
„1. Цена месечне претплате/накнаде по телефонском броју (C1)
На основу овог критеријума Понуђач може стећи максимално 25 пондера.
Укупна цена из понуде се оцењује по формули:
C1 =C1a+C1bri+C1pri+C1pop+C1fr
Cmin
C1a =----------- x 12
Cpon
C1a

- број пондера за цену месечне претплате/накнаде по аналогном
телефонском прикључку,
Cmin – најнижа понуђена цена
Cpon – цена понуђача
Cmin
C1bri =----------- x 3
Cpon
C1bri - број пондера за цену месечне претплате/накнаде по BRI ISDN
телефонском прикључку,
Cmin – најнижа понуђена цена
Cpon – цена понуђача
Cmin
C1pri =----------- x 6
Cpon
C1pri - број пондера за цену месечне претплате/накнаде по PRI ISDN
телефонском прикључку,
Cmin – најнижа понуђена цена
Cpon – цена понуђача
Cmin
C1pop =---------- x 2
Cpon

C1pop- број пондера за цену месечне претплате/накнаде по попречној вези,
Cmin – најнижа понуђена цена
Cpon – цена понуђача
Cmin
C1fr =---------- x 2
Cpon
C1fr

- број пондера за цену месечне претплате/накнаде по FRAME RELAY
прикључку,

Cmin – најнижа понуђена цена
Cpon – цена понуђача.“

гласи:

2. У делу 7) Конкурсне документације (страна 33-36/62), Образац понуде мења се и

НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
7)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs дана 15.09.2014. године и
Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из извода АПР)
Пословно име:

Скраћено пословно име:
Правна форма:
Адреса седишта:
Општина:

Место:

Улица:

Број:

Спрат/стан:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем поште:
Општина:

Место:

Улица:

Адреса за пријем електронске поште:
Матични број:
ПИБ:
Оснивач (*лични подаци оснивача - попуњава само предузетник):
Име и презиме:

ЈМБГ/лични број:

*

*
Претежна делатност:

Шифра делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице
за потписивање уговора:
Особа/лице за контакт:
Деловодни број понуде:
Интернет страница на којој су докази
из чл.77. ЗЈН јавно доступни (уколико
се не достављају уз понуду):

Назив делатности:

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
- самостално
- као заједничка
понуђача:*

понуда

групе

1.
2.
3.

*навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуду

- као понуда са подизвођачем:
Назив и седиште:

Проценат укупне вредности
набавке која ће се поверити
поизвођачу:

Део предмета на4бавке који
ће извршити подизвођач:

НАПОМЕНА:
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца понуде
обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из групе
понуђача.
•Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца
понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачима.

3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА
(НАПОМЕНА: рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
дана од дана отварања понуда

4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Предмет:

УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Укупна цена без ПДВ:

Највише до износа од 11.058.133,00 динара без пдв-а.
Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из
понуде (део 4а) Понуде) и стварно пруженим услугама за
сваког Наручиоца појединачно, а највише до износа
уговорене вредности сваког Наручиоца посебно

Рок и начин плаћања:

месечно,
у року од 30 дана, по пријему исправно
сачињеног рачуна

*заокружити понуђен одговор:
понуђач је у Регистру
понуђача:

ДА

НЕ

успостава везе је 0 динара
задржавање нумерације
постојећих бројева

ДА

НЕ

ДА

НЕ

у случају промене
оператера,трошкови преноса
бројева на терет изабраног
оператера

ДА

НЕ

у случају промене
оператера, услуга ће бити
реализован у року од 5 дана
од потписивања Уговора

ДА

НЕ

услуга ће бити реализован
жичним путем

ДА

НЕ

понуђене цене – фиксне у
динарском износу за време
трајања уговорног периода

ДА

НЕ

прекид у успостављању
телефонског саобраћаја је
једино могућ у ноћним
сатима или викендом

ДА

НЕ

ДА

НЕ

услуге фиксне телефоније
омогућена на целој
територији РС

ДА

НЕ

позиви специјалним
службама су бесплатни
(полиција, хитна
помоћ,ватрогасци..

ДА

НЕ

приложен важећи ценовник
за међународни телефонски
саобраћај

ДА

НЕ

задржавање постојећег
ограничења позивања PRM
бројева који почињу са 0900
и 078

ДА

НЕ

ДА

НЕ

кориснички сервис доступан
24 сата, 365 дана у години

релизација телефонских
прикључака за одређени
број у складу са
технологијом која је
наведена уз сваки
прикључак (класичан
телефонски прикључак,
ISDN PRI, ISDN BRI,
попречна веза..)

4а)ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ
НАЗИВ

Јед.
мере

Цена месечне
претплате/накнада по
аналогном телефонском
прикључку

паушал

Цена месечне
претплате/накнада по
BRI ISDN телефонском
прикључку
Цена месечне
претплате/накнада по
PRI ISDN телефонском
прикључку
Цена месечне
претплате/накнада по
попречној вези

Кол.

Укупна
цена без
пдв

1

паушал

1

паушал

1

паушал

1

паушал

1

минут

1

Цена минута разговора у
оквиру међумесног
саобраћаја

минут

1

Цена минута разговора ка
мобилним мрежама

минут

1

Цена месечне
претплате/накнада по
FRAME RELAY
прикључку
Цена минута разговора у
оквиру месног саобраћаја

Јед.цена
без пдв

ПОНУЂАЧ
М.П.

_
(потпис овлашћеног лица)

Стопа
пдв

Укупна
цена са пдв

3. У делу 8) Конкурсне документације (страна 41-52/62) Модел уговора мења се
и гласи:

НОВИ МОДЕЛ УГОВОРА

8) МОДЕЛ УГОВОРА
НАПОМЕНА: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину
уговора који ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен уговор о јавној набавци. МОДЕЛ УГОВОРА
ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ, ОВЕРАВАЈУ И ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ.
Наручилац ће, уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, а након што
му је уговор додељен, доставити УЈН доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

*у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у
уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
*осенчене делове Модела уговора попуњава Понуђач
*сва поља у Моделу уговора означена са * попуњава Наручилац пре закључења
уговора

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Редни број ЈН ОП 21/2014
закључен дана *

2014.године, у Новом Саду, између:

1.УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА, Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина бр.16 (у даљем тексту: Овлашћени Наручилац), коју заступа директор Добривоје
Антонић
Подаци о наручиоцу:
ПИБ:

100716377

Матични број:

08034613

Број рачуна:

840-30640-67 Управа за трезор

Телефон:

021/2100824

Факс:

021/2100831

E-mail:

office.uprava@vojvodina.gov.rs

2.ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ, Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина бр.16 (у даљем тексту: Наручилац),кога заступа покрајински секретар Зоран Радоман
Подаци о наручиоцу:
ПИБ:

100715309

Матични број:

08035059

Број рачуна:

840-30640-67 Управа за трезор

Телефон:

021 487 43 45

Факс:

021 456 581

E-mail:

dusan.vlahovic@vojvodina.gov.rs

3.ПОКРАЈИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина бр.6 (у даљем тексту: Наручилац),које заступа покрајински јавни
правобранилац Гордана Пушић
Подаци о наручиоцу:
ПИБ:

100716393

Матични број:

08034826

Број рачуна:

840-30640-67 Управа за трезор

Телефон:

021/521-177

Факс:

021/520-022

E-mail:

natasa.uzelac@vojvodina.gov.rs

4. ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина бр.25 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директор Тома Јошанов
Подаци о наручиоцу:
ПИБ:

103547671

Матични број:

08784922

Број рачуна:

840-30640-67 Управа за трезор

Телефон:

021 424 635

Факс:

021 425 456

E-mail:

bojana.manigoda@vojvodina.gov.rs

5. ПОКРАЈИНСКОГГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина бр.16 (у даљем тексту: Наручилац),кога заступа покрајински секретар
проф др Драгослав Петровић

Подаци о наручиоцу:
ПИБ:

100715294

Матични број:

08753083

Број рачуна:

840-30640-67 Управа за трезор

Телефон:

021/487-4641

Факс:

021/456-044

E-mail:

jozef.kabok@vojvodina.gov.rs

6. ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ , Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 (у даљем тексту: Наручилац),кога
заступа покрајински секретар Бранислав Бугарски
Подаци о наручиоцу:
ПИБ:

105702405

Матични број:

08891559

Број рачуна:

840-30640-67 Управа за трезор

Телефон:

021 487 4542

Факс:

021 456 274

E-mail:

region@vojvodina.gov.rs

7. ПОКРАЈИНСКОГ СКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 (у даљем тексту: Наручилац),кога
заступа покрајински секретар Михаљ Њилаш
Подаци о наручиоцу:
ПИБ:

100716344

Матични број:

08334790

Број рачуна:

840-30640-67 Управа за трезор

Телефон:

021 487-42-13

Факс:

021 557-074

E-mail:

ounz@vojvodina.gov.rs

8. СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ Нови Сад, Владике Платона бб, (у даљем
тексту: Наручилац),коју заступа генерални секретар Скупштине АПВ Милорад Гашић
Подаци о наручиоцу:
ПИБ:

100715235

Матични број:

08033641

Број рачуна:

840-30640-67 Управа за трезор

Телефон:

021 487-4134

Факс:

021 456-241

E-mail:

informacije@skupstinavojvodine.gov.rs

9. ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 (у даљем тексту:
Наручилац),кога заступа покрајински секретар др Слободан Пузовић
Подаци о наручиоцу:
ПИБ:

100715260

Матични број:

08752885

Број рачуна:

840-30640-67 Управа за трезор

Телефон:

021-487-45-90

Факс:

021-45 77 37

E-mail:

ekourb@vojvodina.gov.rs

10. ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 (у даљем тексту:
Наручилац),коју заступа секретарка Покрајинске владе Романа Рудић
Подаци о наручиоцу:
ПИБ:

103762102

Матични број:

08068615

Број рачуна:

840-30640-67 Управа за трезор

Телефон:

021/4874000

Факс:

/

E-mail:

presbiro@vojvodina.gov.rs

11. ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина бр.16 (у даљем тексту: Наручилац),кога заступа покрајинска секретарка
Мариника Тепић
Подаци о наручиоцу:
ПИБ:

102085420

Матични број:

08752893

Број рачуна:

840-30640-67 Управа за трезор

Телефон:

021 487 4871

Факс:

021 456 015

E-mail:

sport@vojvodina.gov.rs

12. ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 (у даљем тексту: Наручилац),кога заступа
покрајинска секретарка Павићевић Бајић Наташа
Подаци о наручиоцу:
ПИБ:

100715278

Матични број:

08753105

Број рачуна:

840-30640-67 Управа за трезор

Телефон:

021/487 4337

Факс:

021/456 653

E-mail:

psemr@vojvodina.gov.rs

(у даљем тексту:Наручиоци) и
2.
из

(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР)

, ул. _

(у даљем тексту: Добављач), кога заступа

бр.

(навести функцију и име и презиме)

_,
.

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1_

из

,

(навести пословно име из извода АПР)
ул.

бр

,и

2.2_

(навести пословно име из извода АПР)

ул.

бр

2.3_

(навести пословно име из извода АПР)

ул.

,
,
,

из
(навести пословно име из извода АПР)

бр

,
,

из

2.5_
ул.

,

из
бр

2.4_
ул.

из

(навести пословно име из извода АПР)

бр

,
,

(у даљем тексту:Добављач), а коју заступа _

_.
(навести име и презиме)

Подаци о добављачу:
ПИБ:
Матични број:
Број рачуна и назив банке:
Телефон:
Факс:
E-mail:

Основ уговора:
Број ЈН:

404-169/2014

Редни број ЈН:

ЈН ОП 21/2014

Датум објављивања Позива за подношење
позива на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца
Број и датум одлуке о додели уговора:

15.09.2014.године
*

Понуда изабраног понуђача деловодни број: *

од *

2014.год

Уговорне стране сагласно онстатују:
-да су Наручиоци донели Одлуку о заједничком спровођењу поступка јавне
набавке број 404-169/2014 од 08.08.2014.године на коју је Управа за јавне набавке дала
мишљење број 011-00-856/2014 од 19.08.2014.године;
-да је Одлуком о заједничком спровођењу поступка јавне набавке Управа за
заједничке послове покрајинских органа
овлашћена за спрвођење свих радњи у
предметном поступку;
-да термин „овлашћени наручилац“ у овом уговору значи Управа за заједничке
послове покрајинских органа;
-да термин „наручилац“ у овом уговору значи сви наручиоци који су наведени као
уговорне стране;
-да је овлашћени наручилац спровео отворени поступак јавне набавке услуге
фиксне телефоније.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка услуге фиксне телефоније која подразумева јавне
говорне услуге и пренос података и слике преко фиксне мреже , за потребе
Наручилаца у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са Конкурсном
документацијом број 404-169/2014 од 15.092014.године и Понудом Добављача бр.
од
2014. године.
Понуда и спецификација из става 1. овог члана чини саставни део Уговора.
Члан 2.









Услуге из члана 1. овог уговора обухватају и следеће:
Добављач омогућава Наручиоцима задржавање нумерације постојећих бројева
у случају потребе,трошкови преноса постојећих бројева сноси Добављач
усопостава везе износи 0 динара
фиксне понуђене цене у току рока трајања уговора
прекид у успостављању телефонског саобраћаја је једино могућ у ноћним сатима
или викендом
у случају промене оператера, Добављач је у обавези да предметну услугу
реализује у року од 5 дана од потписивања Уговора
Добављач је у обавези да предметну услугу реализује жичним путем

кориснички сервис Добављача доступан свим Наручиоцима 24 сата, 365 дана у
години
 услуге фиксне телефоније морају бити омогућене на целој територији Републике
Србије
 задржавање постојећег ограничења позивања PRM бројева који почињу са 0900 и
078

наручиоци задржавају право одступања од наведених количина од објекта до
објекта и током времена у зависности од потреба Наручилаца до 10% од укупног
броја прикључака
 услуге међународног телефонског саобраћаја које нису обухваћене понудом
вршиће се према важећим ценовницима понуђача који се достављају уз понуду
 позиви специјалним службама су бесплатни (полиција, хитна помоћ,ватрогасци..


ЦЕНА
Члан 3.
Цене услуге фиксне телефоније износе:
Јед.
мер
е

Кол.

Цена месечне
претплате/накнада по
аналогном телефонском
прикључку

паушал

1

Цена месечне
претплате/накнада по
BRI ISDN телефонском
прикључку

паушал

1

Цена месечне
претплате/накнада по
PRI ISDN телефонском
прикључку

паушал

1

паушал

1

паушал

1

Цена минута разговора у
оквиру месног саобраћаја

минут

1

Цена минута разговора у
оквиру међумесног
саобраћаја

минут

1

НАЗИВ

Цена месечне
претплате/накнада по
попречној вези
Цена месечне
претплате/накнада по
FRAME RELAY
прикључку

Јед.цена
без пдв

Укупна
цена без
пдв

Стопа
пдв

Укупна
цена са пдв

Цена минута разговора ка
минут
1
мобилним мрежама
а највише до износа од 11.058.133,00 дина без пдв односно 13.269.759,00 динара са
пдв са све Наручиоце.
Појединачни највиши износи до којих Наручиоци могу вршити плаћања сходно
јединичним ценама утврђеним
у ставу 1.овог члана и на које сваки Наручилац

закључује Уговор износе:
Наручилац:
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ
ОРГАНА

Највише до износа од

Највише до износа од

6.916.000,00 динара без пдв

8.299.200,00 динара без пдв

320.000,00 динара без пдв

384.000,00 динара без пдв

50.000,00 динара без пдв

60.000,00 динара без пдв

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ
РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

295.000,00динара без пдв

354.000,00 динара без пдв

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОЈ

483.000,00динара без пдв

579.600,00 динара без пдв

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ
САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ

228.000,00динара без пдв

273.600,00 динара без пдв

ПОКРАЈИНСКИ СКРЕТАРИЈАТ
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И

330.000,00динара без пдв

396.000,00 динара без пдв

400.000,00 динара без пдв

480.000,00 динара без пдв

1.688.333,00 динара без пдв

2.025.999,00 динара без пдв

216.000,00 динара без пдв

259.200,00 динара без пдв

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

11.800,00 динара без пдв

14.160,00 динара без пдв

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И
МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

120.000,00 динара без пдв

144.000,00 динара без пдв

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ФИНАНСИЈЕ
ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ВОЈВОДИНЕ

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СЛУЖБА СКУПШТИНА АП
ВОЈВОДИНЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

У цену су урачунате све ставке из техничке спецификације као и сви остали
трошкови које Добављач има у реализацији предмета овогх уговора.
Уговорене цене су фиксне и непроменљиве до коначног испуњења уговорених
обавеза у целости, за сваког Наручиоца посебно.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из става 1. овог чалана и
стварно пруженим услугама сваком Наручиоцу посебно за период од 12 месеци.
Услуге међународног телефонског саобраћаја које нису обухваћене Понудом
вршиће се према важећим ценовницима Добављача, који чине саставни део Уговора.
КВАЛИТЕТ
Члан 4.
Добављач је дужан да пружа услуге које ће у погледу квалитета задовољавати
важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве из Понуде и спецификације из члана
1. овог уговора.
Добављач гарантује квалитет пружених услуга.
Кориснички сервис Добављача доступан је према Наручиоцима 24 сата, 365 дана у
години.
Члан 5.
Добављач је дужан да услуге која су предмет овог уговора пружа у складу са
Правилником о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих
услуга и спровођењу контроле обављања делатности електронских комуникација
(«Службени гласник РС», бр.73/2011 и 3/2014).
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 6.

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму пружених услуга ( прекид везе без
обзира на узрок и др.), Добављач је дужан да у року од 1 ( једног) дана од дана пријема писмене
рекламације отклонити евентуалне недостатке.

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

Члан ____.

Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
_________________________________________________________________________

и

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ______________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности набавке.

то

Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
_________________________________________________________________________

и

то

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ______________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности набавке.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
_________________________________________________________________________

и

то

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ______________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности набавке.
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач
извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2. и 3. овог члана.

као да је сам

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7.
Добављач предаје Овлашћеном наручиоцу у депозит, у тренутку закључења уговора, као
средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, безусловну, неопозиву,наплативу по
првом позиву бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% од максимално
уговореног износа из члана 3. став 1. овог уговора, без пдв, са роком важности који је 30 дана
дужи од дана окончања реализације уговора, која је регистрована у Регистру меница Народне
банке Србије.
Добављач приликом предаје менице и меничног овлашћења из става 1. овог члана
предаје и картон депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко
соло менице.
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Овлашћеном
наручиоцу да може реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да не изврши
своју обавезу из Уговора која се односи на уговорен рок испоруке, квантитет и
квалитет извршених услуга, као и у случају да не изврши друге уговорене обавезе у складу
са Уговором.
Обавезује се Овлашћени наручилац да Добављачу на његов писмени захтев
врати нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана када је
Добављач у целости извршио своје обавезе преузете овим Уговором.
У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Овлашћени наручилац има право да
реализује бланко соло меницу за испуњење уговорних обавеза дату у
депозит, као и на трошкове настале због накнадне набавке услуга од другог
добављача.

ГАРАНЦИЈА
Члан 8.
Гаранција на пружене услуге мора да траје најмање 30 дана дуже од истека рока
важности уговора.
ПЛАЋАЊЕ
Члан 9.
Наручиоци се обавезују да ће плаћање вршити месечно, у року од 30 дана, по
пријему исправно сачињеног рачуна.
Добављач се обавезује да приликом испоставаљања рачуна сваком Наручиоцу
појединачно, у истом наведе јединичне цене услуга и врсту извршених услуга.
Добављач се обавезује да на захтев сваког Наручиоца појединачно достави
рачун с детаљном спецификацијом услуга.
Добавач је дужан да рачун из става 1. овог члана достави сваком Наручиоцу
посебно на адресу која је наведена у Уговору.
Обавезе сваког Наручица из овог уговора које доспевају у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће наручиоцу бити
одобрена за наредну буџетску годину.
АКО ЈЕ

П О ДН Е Т А П О Н УДА ГР УП Е П О Н УЂ АЧ А -З АЈЕД Н И
ЧК А П О Н УДА:
Члан

.

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број
од
.године, ради учешћа у поступку јавне набавке
УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ,у отвореном поступку, ред. бр. ЈН ОП 21/2014 између:
1.
из
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.
бр.
,
2.

3.

(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.
бр.
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.
бр.

из
,
из
,

споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма из _
,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.
бр.
и буде носилац и
гарант извршења посла – носилац посла.
Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача
буде директор
из
,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.
бр.
–
,који је
овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне
набавке.
Споразумне стране одговарају неограничено солидарно Наручиоцу, за извршење
преузетог посла.

Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.
ПРОМЕНА ОПЕРАТЕРА
Члан 10.
У случају промене постојећег оператера све трошкове по основу преноса
постојећих бројева сноси Добављач.
Добављач је дужан да омогући Наручиоцима да задрже постојеће бројеве.
У трошкове из става 1. овог члана не спадају трошкови које Наручиоци имају
према претходном оператеру.
Наручиоци могу повећати број претплатничких бројева по којима користе услуге
Добављача до 10% од укупног броја прикључака.
ЗАЛОЖНО ПРАВО
Члан 11.
Потраживања из Уговора не могу се уступати другим парвним лицима или
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не
могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим
лицима.
ВИША СИЛА
Члан 12.
Уколико после закључењ овог уговора наступе околности више силе које доведу
до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овоим уговором,
рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли
бити спречени од стране погођене вишом силом.Вишом сило смтрају се поплаве,
земљотреси, пожари, политичка збивања ( рат, нереди већег обима, штрајкови),
императивне одлуке власти (забтана промета увоза и извоза) и сл.
Уговорна страна погођена вишом силом одмах ће у писменој форми обавстити
другу уговорну страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће
доказе.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 13.
Добављач је дужан да у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/2012) без одлагања писмено обавести Овлашћеног
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне
набавке, која наступи током важења овог уговора и да је документује на прописан
начин.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Наручиоци задржавају право одступања од наведених количина, од објекта до објекта,
и током времена у зависности од потребе сваког Наручиоца посебно до 10% од укупног броја
прикључака.
Члан 15.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о електронским телекомуникацијама и подзаконским и
општим актима из области електронских телекомуникација, као и одредбе општих услова
пословања добављача уколико нису у суротности са овим уговором
Члан 16.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Уговор се закључује на одређено време за период од 12 месеци од дана закључења
или док се не потроше средства одређена у члану 2. овог уговора за сваког Наручиоца
посебно.
Члан 17.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу
уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема
писменог обавештења о раскиду Уговора.
У свим случајевима једностраног раскида уговора, уговорна страна која је
скривила раскид је у обавези да другој уговорној страни накнади штету коују претрпи у складу
са општим правилима одговорности за штету.
У случају да Добављач скриви раскид уговора наручилац сем права на
једострани раскид уговора и накнаду штете није у обавези да исплати преостле
месечне обавезе је је има до истека уговореног периода.
Члан 18.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
уговарају надлежност стварно надлежног судау Новом Саду.
Члан 19.
Уговор је сачињен у 20 (двадесет) истоветних примерака, од којих
задржавају 18 (осамнаест) примерака а Добављач 2 (два) примерка.
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Назив наручиоца
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
директор
Добривоје Антонић
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
покрајински секретар
Зоран Радоман
ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ВОЈВОДИНЕ
покрајински јавни проваобранилац Војводине
Гордана Пушић
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ
директор
Тома Јошанови
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
покрајински секретар
проф др Драгослав Петровић
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ
покрајински секретар
Брансилав Бугарски
ПОКРАЈИНСКИ СКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
покрајински секретар
Михаљ Њилаш
СЛУЖБА СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ
генерални секретар Скупштине АПВ
Милорад Гашић
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
покрајински секретар
др Слободан Пузовић
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
секретарка Покрајинске владе
Романа Рудић
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ
покрајинска секретарка
Мариника Тепић
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И
МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ
покрајинска секретарка
Павићевић Бајић Наташа
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4.У делу 9) 9)1) Конкурсне документације ( страна 53/62) ОБРАЗАЦ
ЦЕНЕ мења се и гласи:

СТРУКТУРЕ

НОВИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
9) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
__________
9.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ПОНУЂАЧА
у поступку доделе уговора о јавној набавци услуге фиксне телефоније
НАЗИВ

Јед. мере

Кол. Јед.цена без пдв

Цена месечне претплате/накнаде
по аналогном телефонском
прикључку

паушал

1

Цена месечне претплате/накнада
по BRI ISDN телефонском
прикључку

паушал

1

Цена месечне претплате/накнада
по PRI ISDN телефонском
прикључку

паушал

1

Цена месечне претплате/накнада
по попречној вези

паушал

1

Цена месечне претплате/накнада
по FRAME RELAY прикључку

паушал

1

минут

1

минут

1

Цена минута разговора у оквиру
месног саобраћаја
Цена минута разговора у оквиру
међумесног саобраћаја

Укупна цена без
пдв

Јед. Цена са
пдв

Укупна цена са
пдв

Цена минута разговора ка
минут
1
мобилним мрежама
НАПОМЕНА: У предметној набавци током периода трајања уговора неће се вршити усклађивање цена из разлога што су цене фиксне (на
основу учешћа трошкова материјала, рада, енергената), те није потребно наводити/дати процентуално учешће одређене врсте трошкова, с
обзиром на то да тај податак није неопходан.
М.П.
потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси група понуђача образац структуре цене потписује и оверава печатом члан групе понуђача – носилац посла

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВИМ изменама и попуне НОВИ
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, НОВИ МОДЕЛ УГОВОРА И НОВИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ. У супротном понуда ће се одбити као неприхватљива.

Измене конкурсне документације бр.2 се, сходно члану 63. став 1. Закона о
јавним набавкама, објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници Управе
за заједничке послове покрајинских органа - линк „јавне набавке“.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
1. Јелена Шкорић
2. Зоран Шпановић
3. Анела Амиџић

