
 
 

  На основу  члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1.  и члана 60. став 1. тачка 

2) а у вези са чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 

услуге – одржавање ИП телефонске централе, телефакс апарата и телефона, обликоване 

по партијама од 1-2, број 404-52/2015-02 од 10.02.2015. године (Ред.бр. ЈН МВ 3/2015),  

 

Наручилац 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНA 

Булевар Михајла Пупина 16 

21000 Нови Сад 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ ИП ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ, 

ТЕЛЕФАКС АПАРАТА И ТЕЛЕФОНА, ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1-2 У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

  

ЈН МВ 3/2015 

  
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Влада Аутономне покрајине Војводине – Управа за заједничке послове 

покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина бр.16 Нови Сад, интернет страница 

Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

 

2. Врста наручиоца: орган државне управе 

 

3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности. 

 

4. Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуге – одржавање ИП 

телефонске централе, телефакс апарата и телефона, обликоване по партијама од 1-2, и 

то: 

Партија 1: Одржавање ИП телефонске централе; 

Назив и ознака из ОРН: 50330000 - Услуге одржавања телекомуникационе опреме 

Партија 2: Одржавање телефакс апарата и телефона 

Назив и ознака из ОРН: 50334100 - Услуге поправке и одржавања опреме за жичану 

телефонију. 

 

5. Предмет јавне набавке нису радови. 

  

6. Број партија уколико се предмет обликује у више партија: 

Ова јавна набавка је обликована по партијама од 1-2, и то: 

Партија 1: Одржавање ИП телефонске централе; 

Партија 2: Одржавање телефакс апарата и телефона. 

 

 

7. Уговор о јавној набавци је резервисан за установе, организације или привредне 

субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање 

инвалидних лица: 

Ова јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне 

субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање 

инвалидних лица. 

 

8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/


Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге одржавања IP телефонске 

централе, донеће се применом критеријума економски најповољније понуде. 

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, уговор 

ће се доделити на основу елемента критеријума Цена. 

Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 

 

Цена (Ц) ............................................................................................... 70 пондера 

Техничка оспособљеност (ТО) ................................................................ 30 пондера 

 ______________________________________________________________________  

 

Укупно: ................................................................................................ 100 пондера 

 

 

Формула за обрачун укупног броја пондера (БП) гласи: 

 БП = Ц +ТO 

БП максимално = 100 пондера 

ЦЕНА (Ц) 

 Понуда са најнижом ценом (Цмин) добија максималан број пондера (70 пондера). 

Број пондера за цене осталих понуђача израчунава се по следећој формули: 

 

Цмин 

Ц = ----------------------------- x 70 

Ц понуде која се оцењује 

 

Техничка оспособљеност  (TO) 

На основу овог критеријума Понуђач може стећи максимално 30 пондера. 

Број пондера за техничку оспособљеност додељује се по пропорционалном принципу. 

 

ТО = Т1 + Т2 + Т3 

 

ТО = Укупна техничка оспособљеност  

T1 =Стандарди система менаџмента Понуђача  

T2 =Статус Понуђача код произвођача опреме за подручје Р.Србије  

T3 =Специјализације Понуђача 

Оцењивање Т1 

Стандарди система менаџмента Понуђача (максимално 10 пондера) 

 Уведен систем менаџмента квалитета ИСО 9001 и система менаџмента безбедности 

информација ИСО 27001.............................................. 10 пондера  

 Уведен систем систем менаџмента квалитета ИСО 9001 или менаџмента 

безбедности информација ИСО 9001  ................................................5 пондера 

 Нема уведен систем менаџмента квалитета ИСО 9001 и система менаџмента 

безбедности информација ИСО 27001................................................1 пондер 

Доказ: Копије сертификата. 

Оцењивање Т2 

Статус Понуђача код произвођача опреме за подручје Р.Србије (максимално 10 пондера) 

 Поседовање Gold статуса код произвођача ...................................... 10 пондера  

 Поседовање Silver статуса код произвођача ...................................... 5 пондера 

 Непоседовање ни Gold ни Silver статуса код произвођача................... 1 пондер 

Доказ: Потврда локалне канцеларије произвођача. 

Оцењивање Т3 

Специјализације понуђача (максимално 10 пондера): 

 Поседовање Advanced Collaboration Architecture Specialization и Unified Contact 

Center Enterprise специјализације код произвођача ......................... 10 пондера  

 Поседовање Advanced Collaboration Architecture Specialization или Unified Contact 

Center Enterprise специјализације код произвођача .......................... 5 пондера 

 Непоседовање ни Advanced Collaboration Architecture Specialization ни Unified 

Contact Center Enterprise специјализације код произвођача ............... 1 пондер 

Доказ: Потврда локалне канцеларије произвођача. 



Наручилац задржава право да изврши проверу сваке приложене потврде као и да тражи 

од понуђача на увид закључени уговор, фактуру, примопредајни записник или други 

валидни документ којим се могу проверити наводи садржани у обрасцу РЛ и поднетим 

потврдама. 

 

Критеријуми за оцењивање и рангирање понуда – Партија 2. 

 

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума 

најнижа понуђена цена. 

 

9. Начин преузимања Конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

Конкурсна документација доступна: 

Конкурсна документација за предметну набваку може се преузети са Портала 

јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/  и на интернет адреси Наручиоца 

www.uprava.vojvodina.gov.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

         10. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом, 

подносе се у затвореној коверти или кутији на адресу Наручиоца:  

Влада Аутономне покрајине Војводине – Управа за заједничке послове 

покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина бр.16 Нови Сад, са обавезном назнаком на 

лицу коверте или кутије  „НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за ЈН МВ 3/2015 – услуге – одржавање 

ИП телефонске централе, телефакс апарата и телефона, обликоване по партијама од 1-2 

за Партију____“, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа. На полеђини 

коверте или кутије обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона и  име 

особе за контакт. 

Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне  

документације, јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и 

оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу понуде, 

да исту потпише и овери. 

  Рок за подношење понуда је 27.02.2015. године до 11:00 часова. 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду 

примљене у писарницу Наручиоца) до 27.02.2015. године до 11:00 часова. 

  Неблаговремене  понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити 

понуђачу. 

 

  11. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се у 

просторијама Наручиоца у Новом Саду, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 25, крило Д – 4. 

спрат дана 27.02.2015. године, у 12:00 часова. Отварање понуда је јавно. 

   

  12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда 

уз прилагање писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању понуда, а 

које се предаје Комисији пре отварања понуда. Уколико представник понуђача нема 

писмено овлашћење за учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности. 

   

  13. Рок за доношење одлуке: рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 дана 

од дана отварања понуда. 

  Наручилац задржава право да: 

  - додели уговор једном  понуђача зависно од повољности понуде 

  - обустави поступак јавне набавке. 

   

      14. Лице за контакт: Лила Габрић, службеник за јавне набавке, тел.021/487 4096 

e-mail: lila.gabric@vojvodina.gov.rs 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/
mailto:lila.gabric@vojvodina.gov.rs

