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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (Сл. гласник РС, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број: 404-24/19-1 од 29. 05. 2019. године и Решења о образовању Комисије за
јавну набавку број: 404-24/19-2 од 29. 05. 2019. године, припремљена је:
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за јавну набавку услуга у отвореном поступку бр. 23/19
набавка интернет услуга, обликована у три партије, тако да се свака
партија може уговарати засебно
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу
Назив Наручиоца: Република Србија
Републички хидрометеоролошки завод
Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд
ПИБ: 102217008; Матични број: 07003706;
Интернет страница Наручиоца: www.hidmet.gov.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка је јавна набавка која се спроводи у отвореном поступку у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су услуге – Набавка интернет услуга, обликована у три
партије, тако да се свака партија може уговарати засебно.
Ознака из општег речника: 72400000 – Услуге интернета.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се 04. 07. 2019. године у 12:30 часова, у малој сали
Републичког хидрометеоролошког завода Србије, ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030
Београд.
6. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 25 дана од дана јавног
отварања понуда.
7. Контакт
Лице за контакт: Бранислава Илић, телефон: 011/3050-863.
E-mail адреса: nabavka@hidmet.gov.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Предмет јавне набавке представља набавка услуга, бр. 23/19 - Набавка интернет услуга,
обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно.
Ознака из општег речника набавке: 72400000 – Услуге интернета.
Предметна јавна набавака обликована је у 3 (три) партије и то:
- ПАРТИЈА 1: Услуге симетричног интернет приступа коришћењем бежичног преноса;
- ПАРТИЈА 2: Услуге симетричног интернет приступа коришћењем приступног
оптичког вода;
- ПАРТИЈА 3: Услуге симетричног интернет приступа – интернет пакет.
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III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Техничка спецификација Интернет конективности Републичког
хидрометеоролошког завода Србије
Интернет прикључак на локацији Кнеза Вишеслава бр. 66, Београд се мора реализовати
као два независна вода: оптички и радио линк.
Понуђачи оптичког и радио линка морају бити одвојене компаније због техничке
редундантности, како би се обезбедила поузданост и максималана расположивост веза и
сервиса.
ПАРТИЈА 1 – Услуге симетричног интернет приступа коришћењем бежичног
преноса
Локација: Републички хидрометеоролошки завод, Кнеза Вишеслава бр. 66,
Београд
Неопходно је да испоручилац услуге обезбеди следеће минималне услове:
1.
2.
3.

Интернет прикључак на локацији Кнеза Вишеслава бр. 66, Београд се мора
реализовати коришћењем бежичног преноса - радио релејни линк;
Капацитет радио релејне везе минимум 200-200 Mbps;
Јавне IP адресе, из следећег IP адресног опсега, како би се обезбедио
континуитет у функционисању оперативних рачунарско телекомуникационих
функција и сервиса РХМЗ-а, у режиму 24/7/365:
Радио линком
195.252.98.128/30
195.252.68.208/28
195.252.106.240/29
195.252.110.80/29
У случају неопходности измена постојећих опсега јавних IP адреса,
потенцијални испоручилац услуга се обавезује да обезбеди несметан прелазак и
миграцију свих сервиса на нове понуђене опсеге јавних IP адреса, при томе ни
једног тренутка не прекидајући и не изазивајући прекиде у функционисању
рачунарско телекомуникационог система и сервиса РХМЗ-а;
Постојећи опсези јавних IP адреса морају остати у функцији све док се не
оспособи функционисање ИТ система коришћењем испоручених нових јавних
IP адреса;

4.

Радио веза мора бити у лиценцираном фреквенцијском опесегу 18 Ghz или 23
Ghz и понуђач мора поседовати и приложити одговарајућу дозволу за овај радио
линк издату од Републичке агенције за електронске комуникације. Радио веза
мора имати и резервни правац у нелиценцираном опсегу 5.4 Ghz;
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5.

Понуђач радио везе мора имати запослене који су обучени за рад на висини, као
и да испуњава све критеријуме за безбедан рад запослених. Као доказ понуђач
доставља акт о процени ризика, правилник о раду, као и доказ о стручној
оспосбљености запослених (медицински прегледи, обуке за рад на висини,..).
Понуђач мора испунити све законом превиђене услове за обављање своје
делатности;

6.

Потребно је омогућити виртуелну везу у оквиру комуникационе структуре
између локација Кнеза Вишеслава бр. 66, Београд и РЦ Букуља веза капацитета
минимум 20/20 Mbps, тако да комуникација буде независна од интернета и
видљива само наручиоцу и изабраном понуђачу;

7.

Приступни прикључни вод и опрему обезбеђује понуђач.
Реализације услуге путем комуникационе опреме коју понуди понуђач је
власништво понуђача. Понуђач током трајања уговора обезбеђује инсталацију,
конфигурисање, управљање, надзор и одржавање комплетне комуникационе
опреме на локацији наручиоца, а према захтевима наручиоца.
Комуникациону опрему неопходну за реализацију услуге, понуђач је обавезан да
изврши неопходно конфигурисање приступног рутера на страни понуђача према
захтеву стручне службе наручиоца. Конфигурација опреме које је потребно
извршити да би се услуга довела у стање функционалности обавља се
синхронизовано између стручне службе наручиоца и понуђача и иста не подлеже
плаћању. Изабрани понуђач је обавезан да, без новчане надокнаде, у току
трајања уговорене обавезе врши измене у конфигурацији опреме на захтев
наручиоца;

8.

Понуђач је у обавези да достави Пројекат изведеног стања система преноса
података и приступа интернету потписан и оверен од стране овлашћеног
пројектаната за пројектовање телекомуникационих мрежа и система са лиценцом
353 издатом од стране Инжењерске коморе Србије, као и извођача са лиценцом
за извођење радова телекомуникационих мрежа и система са лиценцом 453
издатом од стране Инжењерске коморе Србије.
Техничка подршка
Понуђач са којим се закључи уговор, за време трајања уговора, треба да обезбеди
стручну и техничку подршку за консултације у вези са квалитетом услуге,
пријаву сметњи и проблема у пружању услуге, односно отклањање сметњи и
застоја у току пружања услуге 24 сата на дан (укључујући суботе, недеље и
празнике).
Понуђач је обавезан да у понуди наведе контакт техничке подршке (фиксни
телефон, мобилни телефон, email адресу, web портал контакног центра
понуђача).
Сервисно одржавање опреме и линкова
Сервисно одржавање опреме и линкова које утиче на доступност услуге се може
изводити искључиво по договору са Наручиоцем. Радови се морају најавити и то
најмање два радна дана пре времена планираног за извођење радова. Ови радови
ће се по правилу обављати ван радног времена и током ноћних сати.
У случајевима хитних сервисних радова најављивање прекида интернет везе ће
се обављати према следећем договореном плану:
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- за прекиде до 15 минута – најава минимално 1 сат пре- телефоном или emailом;
- за прекиде до сат или 2 времена – најава минимално 6 сати пре – телефоном
или email-ом.
Записник о оствареним условима за почетак пружања услуге
Наручилац и понуђач ће записнични констатовати да су остварени технички
услови за почетак пружања предметних услуга. Услови су остварени кад се
успостави потпуна функционалност према захтевима техничке спецификације
(обезбеђена физичка конективност са опремом понуђача, завршене све потребне
конфигурације на опреми неопходне да се услуга приступа Интернету доведе у
стање потпуне функсионалности, итд.).
Квалитет услуге
Квалитет услуге подразумева да је понуђач у обавези да у току трајања уговора
изврши отклањање евентуално утврђених сметњи у раду интернета.
Примљене пријаве од стране наручиоца, а у току трајања уговора подлежу
следећим роковима за решавање:
Сметње и прекид у раду услуге у режиму 24/7/365 време одзива ≤ 15 минута, а
време отклањање сметњи/ќвара ≤ 2 сата.
Учестаност појаве проблема, не сме бити укупно већа од 2 (два) пута месечно.
Време одзива дефинише се као максимално време од тренутка пријаве
квара/сметње до тренутка потврде техничке подршке понуђача. Време пријаве
квара је забележено време пријаве квара: телефонским путем на број за пријаву
квара наведен у контакту техничке подршке, слањем смс поруке на мобилни
телефон наведен у контакту техничке подршке, слањем електронске поште на
email адресу наведену у контакту, пријава квара на порталу контактног центра
понуђача. Време потврде је време у којем је корисник добио потврду понуђача
да је пријава квара забележена у контактном центру/ техничкој служби
понуђача.
Време отклањања квара/сметње је време протекло између времена пријаве квара
и времена потврде наручиоца да је квар/сметња отклоњена, односно услуга је
враћена у првобитно стање које је било пре настанка проблема.
Под сметњама у раду услуге подразумевају се сметње и проблеми у раду услуге
као што су: отежан приступ интернету са стране наручиоца или отежан приступ
интернет сервисима наручиоца са Интернета услед загушења интернет линка
некорисним саобраћајем класификованим као ДоС и ДДоС напад, проблеми у
раду услуге као што су проблем приступа страним сајтовима услед
недоступности међународних линкова понуђача, проблеми приступа домаћим
сајтовима услед проблема са рутирањем, и слични проблеми у раду услуге који
су настали као резултат сметњи и / или прекида на мрежној или с њом повезаној
опреми на страни понуђача и чије решавање подразумева интервенције на
опреми која је изван надлежности наручиоца.
Неће се узимати у обзир време у коме је услуга приступа интернету била
недоступна услед више силе (елементарне непогоде и сл.), односно у случају
догађаја које надлежни суд признаје као вишу силу, или прекида који су настали
услед сметњи и/или прекида на мрежној или с њом повезаној опреми на страни
наручиоца.
Уколико је пријава квара/сметње извршена телефонским путем или слањем смс
поруке, наручилац ће накнадно, када му то могућности дозволе, извршити
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пријаву квара/сметње електронским путем или факсом са свим претходно
наведеним подацима.
Након отклањања квара/сметње, Наручилац електронским путем или факсом
потврђује са датумом и временом потврде да је квар/сметња отклоњена, односно
да је услуга враћена у првобитно стање које је било пре настанка квара/сметње.
На основу евиденције о пријави кварова / сметњи, на крају месеца ће се
констатовати да ли постоје услови за наплату пенала.
У случају потпуног прекида услуге (дужем од дозвољеног), понуђач је дужан да
наручиоцу плати пенале у вредности 10% од вредности фактуре на месечном
нивоу, а за сваки започети сат потпуног прекида услуге.
У случају прекорачења уговореног времена отклањања сметње/квара, понуђач је
дужан да наручиоцу плати пенале у вредности 5% од вредности фактуре на
месечном нивоу, а за сваки започети сат прекорачења.
У случају прекорачења уговорене учесталости кварова понуђач је дужан да
наручиоцу плати пенале у вредности 15% од вредности фактуре на месечном
нивоу.
За све остале врсте услуга које нису описане у oквиру услуге симетричног
интернет приступа коришћењем бежичног преноса, понуђач је у обавези да по
писаном захтеву овлашћеног лица наручиоца, достави извод из важећег
ценовника за захтевану услугу и по добијању евентуалне сагласности наручиоца
приступи реализацији захтеване услуге.
Рок за обезбеђивање техничких услова за почетак пружања услуга је 30 дана од
дана закључења уговора.
Контакт лице за техничку подршку
_____________________________________________________________________

(фиксни телефон, мобилни телефон, email адреса, web портал контакног центра
понуђача)
ПАРТИЈА 2 - Услуге симетричног интернет приступа коришћењем приступног
оптичког вода
Локација: Републички хидрометеоролошки завод
- Кнеза Вишеслава бр. 66, Београд
- Булевар Ослобођења бр. 8, Београд
Неопходно је да потенцијални испоручилац услуге обезбеди следеће услове:
1.

2.
3.
4.
5.

Интернет прикључак на локацијама Кнеза Вишеслава бр. 66, Београд и Булевар
Ослобођења бр. 8, Београд се мора реализовати користећи постојећи оптички
вод;
Понуђач оптичког линка мора обезбедити поузданост и максималану
расположивост веза;
Капацитет оптичке везе мора бити минимум 40/40 Mbps;
Понуђач је дужан да обезбеди најмање 5 (пет) статичке јавне IP адресе по сваком
прикључку;
Јавне IP адресе, из следећег опсега IP адресног опсега, како би се обезбедио
континуитет у функционисању оперативних рачунарско телекомуникационих
функција и сервиса РХМЗа, у режиму 24/7/365:
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А. Локација Кнеза Вишеслава бр. 66, Београд
Оптичким линком
WAN блок:
ISP порт:

79.101.106.200/30
79.101.106.201 gw

РХМЗ порт: 79.101.106.202 IP
Subnet mask: 255.255.255.252
LAN блок за адресирање РХМЗ мреже:
LAN блок: 212.200.43.96/28
Subnet mask: 255.255.255.240
DNS сервери:
212.200.190.166
212.200.191.166
Б. Локација Булевар Ослобођења бр. 8, Београд
Оптичким линком
WAN блок:
ISP порт:

79.101.105.164/30
79.101.105.165

РХМЗ порт: 79.101.105.166
Subnet mask: 255.255.255.252
LAN блок за адресирање РХМЗ мреже:
LAN блок: 91.150.92.160/29
Subnet mask: 255.255.255.248
Адресе DNS сервера:
212.200.190.166
212.200.191.166
В. Локација Зграда КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA
Д.О.О, БЕОГРАД, Сурчински пут бб – РХМЗ, Кнеза Вишеслава бр. 66, Београд
Неопходно је да потенцијални испоручилац услуге обезбеди следеће услове:
Интернет прикључак („тунел“) између локација РХМЗ-а Кнеза Вишеслава бр. 66,
Београд и зграде Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о, Београд,
Сурчински пут бб се мора реализовати користећи постојећи оптички вод;
2.
Понуђач оптичког линка мора обезбедити поузданост и максималану
расположивост веза;
3.
Капацитет оптичке везе мора бити минимум 10/10 Mbps;
4.
Понуђач је дужан да обезбеди најмање 5 (пет) статичке јавне IP адресе по сваком
прикључку;

1.
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Г. Локација РЦ „Јастребац“ (врх планине Јастребац, Латитуде 43,39103930Лонгитутуде 21,44343306) – РХМЗ, Кнеза Вишеслава бр. 66, Београд
Неопходно је да потенцијални испоручилац услуге обезбеди следеће услове:
Интернет прикључак („тунел“) између локација РХМЗ-а Кнеза Вишеслава бр. 66,
Београд и објекта РЦ „Јастребац“ (врх планине Јастребац, Латитуде 43,39103930Лонгитутуде 21,44343306) се мора реализовати користећи постојећи оптички
вод;
2.
Понуђач оптичког линка мора обезбедити поузданост и максималану
расположивост веза;
3.
Капацитет оптичке везе мора бити минимум 10/10 Mbps;
4.
Понуђач је дужан да обезбеди најмање 5 (пет) статичке јавне IP адресе по сваком
прикључку;
1.

Услови
У случају неопходности измена постојећих опсега јавних IP адреса,
потенцијални испоручилац услуга се обавезује да обезбеди несметан прелазак и
миграцију свих сервиса на нове понуђене опсеге јавних IP адреса при томе ни
једног тренутка не прекидајући и не изазивајући прекиде у функционисању
рачунарско телекомуникационог система и сервиса РХМЗа.
Постојећи опсези јавних IP адреса морају остати у функцији докле год се не
оспособи функционисање ИТ система коришћењем нових јавних IP адреса.
Понуђач мора испунити све законом превиђене услове за обављање своје
делатности.
Приступни прикључни вод и опрему обезбеђује понуђач.
Реализације услуге путем комуникационе опреме коју понуди понуђач је
власништво понуђача. Понуђач током трајања уговора обезбеђује инсталацију,
конфигурисање, управљање, надзор и одржавање комплетне комуникационе
опреме на локацији наручиоца, а према захтевима наручиоца.
Комуникациону опрему неопходну за реализацију услуге, понуђач је обавезан да
изврши неопходно конфигурисање приступног рутера на страни понуђача према
захтеву стручне службе наручиоца. Конфигурација опреме које је потребно
извршити да би се услуга довела у стање функционалности обавља се
синхронизовано између стручне службе наручиоца и понуђача и иста не подлеже
плаћању. Изабрани понуђач је обавезан да, без новчане надокнаде, у току
трајања уговорене обавезе врши измене у конфигурацији опреме на захтев
наручиоца.
Техничка подршка
Понуђач са којим се закључи уговор, за време трајања уговора, треба да обезбеди
стручну и техничку подршку за консултације у вези са квалитетом услуге,
пријаву сметњи и проблема у пружању услуге, односно отклањање сметњи и
застоја у току пружања услуге 24 сата на дан (укључујући суботе, недеље и
празнике).
Понуђач је обавезан да у понуди наведе контакт техничке подршке (фиксни
телефон, мобилни телефон, email адресу, web портал контакног центра
понуђача).
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Сервисно одржавање опреме
Сервисно одржавање опреме које утиче на доступност услуге се може изводити
искључиво по договору са Наручиоцем. Радови се морају најавити и то најмање
два радна дана пре времена планираног за извођење радова. Ови радови ће се по
правилу обављати ван радног времена и током ноћних сати.
У случајевима хитних сервисних радова најављивање прекида интернет везе ће
се обављати према следећем договореном плану:
- за прекиде до 15 минута – најава минимално 1 сат пре- телефоном или emailом;
- за прекиде до сат или 2 времена – најава минимално 6 сати пре – телефоном
или email-ом.
Записник о оствареним условима за почетак пружања услуге
Рок за обезбеђивање техничких услова за почетак пружања услуга не може бити
дужи од 7 дана од дана закључења уговора.
Наручилац и понуђач ће записнични констатовати да су остварени технички
услови за почетак пружања предметних услуга. Услови су остварени кад се
успостави потпуна функционалност према захтевима техничке спецификације
(обезбеђена физичка конективност са опремом понуђача, завршене све потребне
конфигурације на опреми неопходне да се услуга приступа Интернету доведе у
стање потпуне функсионалности, итд.).
Квалитет услуге
Квалитет услуге подразумева да је понуђач у обавези да у току трајања уговора
изврши отклањање евентуално утврђених сметњи у раду интернета.
Примљене пријаве од стране наручиоца, а у току трајања уговора подлежу
следећим роковима за решавање:
Сметње и прекид у раду услуге у режиму 24/7/365 време одзива ≤ 15 минута, а
време отклањање сметњи/ќвара ≤ 2 сата.
Учестаност појаве проблема, не сме бити укупно већа од 2 (два) пута месечно.
Време одзива дефинише се као максимално време од тренутка пријаве
квара/сметње до тренутка потврде техничке подршке понуђача. Време пријаве
квара је забележено време пријаве квара: телефонским путем на број за пријаву
квара наведен у контакту техничке подршке, слањем смс поруке на мобилни
телефон наведен у контакту техничке подршке, слањем електронске поште на
email адресу наведену у контакту, пријава квара на порталу контактног центра
понуђача. Време потврде је време у којем је корисник добио потврду понуђача
да је пријава квара забележена у контактном центру/ техничкој служби
понуђача.
Време отклањања квара/сметње је време протекло између времена пријаве квара
и времена потврде наручиоца да је квар/сметња отклоњена, односно услуга је
враћена у првобитно стање које је било пре настанка проблема.
Под сметњама у раду услуге подразумевају се сметње и проблеми у раду услуге
као што су: отежан приступ интернету са стране наручиоца или отежан приступ
интернет сервисима наручиоца са Интернета услед загушења интернет линка
некорисним саобраћајем класификованим као ДоС и ДДоС напад, проблеми у
раду услуге као што су проблем приступа страним сајтовима услед
недоступности међународних линкова понуђача, проблеми приступа домаћим
сајтовима услед проблема са рутирањем, и слични проблеми у раду услуге који
су настали као резултат сметњи и / или прекида на мрежној или с њом повезаној
Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку услуга број 23/19: Набавка интернет
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опреми на страни понуђача и чије решавање подразумева интервенције на
опреми која је изван надлежности наручиоца.
Неће се узимати у обзир време у коме је услуга приступа интернету била
недоступна услед више силе (елементарне непогоде и сл.), односно у случају
догађаја које надлежни суд признаје као вишу силу, или прекида који су настали
услед сметњи и/или прекида на мрежној или с њом повезаној опреми на страни
наручиоца.
Уколико је пријава квара/сметње извршена телефонским путем или слањем смс
поруке, наручилац ће накнадно, када му то могућности дозволе, извршити
пријаву квара/сметње електронским путем или факсом са свим претходно
наведеним подацима.
Након отклањања квара/сметње, Наручилац електронским путем или факсом
потврђује са датумом и временом потврде да је квар/сметња отклоњена, односно
да је услуга враћена у првобитно стање које је било пре настанка квара/сметње.
На основу евиденције о пријави кварова / сметњи, на крају месеца ће се
констатовати да ли постоје услови за наплату пенала.
У случају потпуног прекида услуге (дужем од дозвољеног), понуђач је дужан да
наручиоцу плати пенале у вредности 10% од вредности фактуре на месечном
нивоу, а за сваки започети сат потпуног прекида услуге.
У случају прекорачења уговореног времена отклањања сметње/квара, понуђач је
дужан да наручиоцу плати пенале у вредности 5% од вредности фактуре на
месечном нивоу, а за сваки започети сат прекорачења.
У случају прекорачења уговорене учесталости кварова понуђач је дужан да
наручиоцу плати пенале у вредности 15% од вредности фактуре на месечном
нивоу.
За све остале врсте услуга које нису описане у oквиру услуге симетричног
интернет приступа коришћењем бежичног преноса, понуђач је у обавези да по
писаном захтеву овлашћеног лица наручиоца, достави извод из важећег
ценовника за захтевану услугу и по добијању евентуалне сагласности наручиоца
приступи реализацији захтеване услуге.
Рок за обезбеђивање техничких услова за почетак пружања услуга је 7 дана од
дана закључења уговора.
Контакт лице за техничку подршку
_____________________________________________________________________

(фиксни телефон, мобилни телефон, email адреса, web портал контакног центра
понуђача)
ПАРТИЈА 3 - Услуге симетричног интернет приступа – интернет пакет
Предмет јавне набавке је набавка електронских комуникационих услуга –
интернет пакет.
-

Минимална брзина пакета download/upload је дата по локацијама у табели 1локације Републичког хидрометеоролошког завода;
Понуђач је дужан да обезбеди најмање 5 (пет) статичке јавне IP адресе по
сваком прикључку;
Понуђач је дужан да обезбеди у оквиру интернет пакета обезбедити једну
фиксну телефонску линију са саобраћајем према свим фиксним и мобилним
мрежама у оквиру Србије;
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Захтевани су симетрични дигитални протоци (иста брзина download-a i upload-a),
без ограничења количине саобраћаја. Понуђач је дужан да обезбеди стални ниво
протока података у целом периоду трајања испоруке услуге;
Прикључак на интернет може бити реализован путем WIRELESS линковима или
еквивалентним начином приступа. Приступни прикључни вод и опрему
обезбеђује понуђач.
Реализације услуге путем комуникационе опреме коју понуди понуђач је
власништво понуђача. Понуђач током трајања уговора обезбеђује инсталацију,
конфигурисање, управљање, надзор и одржавање комплетне комуникационе
опреме на локацији наручиоца, а према захтевима наручиоца.
Комуникациону опрему неопходну за реализацију услуге, понуђач је обавезан да
изврши неопходно конфигурисање приступног рутера на страни понуђача према
захтеву стручне службе наручиоца. Конфигурација опреме које је потребно
извршити да би се услуга довела у стање функционалности обавља се
синхронизовано између стручне службе наручиоца и понуђача и иста не подлеже
плаћању. Изабрани понуђач је обавезан да, без новчане надокнаде, у току
трајања уговорене обавезе врши измене у конфигурацији опреме на захтев
наручиоца.
Техничка подршка
Понуђач са којим се на основу закљученог уговора, за време трајања уговора,
треба да обезбеди стручну и техничку подршку за консултације у вези са
квалитетом услуге, пријаву сметњи и проблема у пружању услуге, односно
отклањање сметњи и застоја у току пружања услуге 24 сата на дан (укључујући
суботе, недеље и празнике) уз време одзива максимално 30 минута од тренутка
пријаве сметње, решавање проблема максимално 8 сати. Понуђач је обавезан да
у понуди наведе контакт особу/е за техничку подршку (фиксни телефон,
мобилни телефон, емаил адресу, web портал контакног центра понуђача).
Сервисно одржавање опреме и линкова
Сервисно одржавање опреме и линкова које утиче на доступност услуге се може
изводити искључиво по договору са Наручиоцем. Радови се морају најавити
минимум 24 часа пре планираних искључења са прецизним временом прекида
као и оквирним временом поновног успостављања услуге.
За све остале врсте услуга које нису описане, понуђач је у обавези, да по
писаном захтеву овлашћеног лица наручиоца, достави извод из важећег
ценовника за захтевану услугу и по добијању евентуалне сагласности наручиоца
приступи реализацији захтеване услуге.
Рок за обезбеђивање техничких услова за почетак пружања услуга не може бити
дужи од 7 дана од дана закључења уговора.
Место извршења услуге - локације
Место пружања услуге су локације Републичког хидрометеоролошког завода на
следећим адресама наручиоца:
Табела 1.
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Цена
Понуђач је у обавези да искаже фиксну месечну цену за интернет пакет по
локацији. Понуда мора да садржи и укупну фиксну месечну цену за интернет
пакет за све локације.
Стандард квалитета
Понуђач мора пружати предметну услугу у складу са условима који произилазе
из лиценце за пружање интернет пакет услуга које је издала Републичка агенција
за електронске комуникације за територију Републике Србије.
Квалитет услуге
Квалитет услуге подразумева да је понуђач у обавези да у току трајања уговора
изврши отклањање евентуално утврђених сметњи у раду интернета.
Примљене пријаве од стране наручиоца, а у току трајања уговора подлежу
следећим роковима за решавање:
Сметње и прекид у раду услуге у режиму 24/7/365 време одзива ≤ 30 минута, а
време отклањање сметњи/ќвара ≤ 8 сати.
Учестаност појаве проблема, не сме бити укупно већа од 2 (два) пута месечно.
Време одзива дефинише се као максимално време од тренутка пријаве
квара/сметње до тренутка потврде техничке подршке понуђача. Време пријаве
квара је забележено време пријаве квара: телефонским путем на број за пријаву
квара наведен у контакту техничке подршке, слањем смс поруке на мобилни
телефон наведен у контакту техничке подршке, слањем електронске поште на
email адресу наведену у контакту, пријава квара на порталу контактног центра
понуђача. Време потврде је време у којем је корисник добио потврду понуђача
да је пријава квара забележена у контактном центру/ техничкој служби
понуђача.
Време отклањања квара/сметње је време протекло између времена пријаве квара
и времена потврде наручиоца да је квар/сметња отклоњена, односно услуга је
враћена у првобитно стање које је било пре настанка проблема.
Под сметњама у раду услуге подразумевају се сметње и проблеми у раду услуге
као што су: отежан приступ интернету са стране наручиоца или отежан приступ
интернет сервисима наручиоца са Интернета услед загушења интернет линка
некорисним саобраћајем класификованим као ДоС и ДДоС напад, проблеми у
раду услуге као што су проблем приступа страним сајтовима услед
недоступности међународних линкова понуђача, проблеми приступа домаћим
сајтовима услед проблема са рутирањем, и слични проблеми у раду услуге који
су настали као резултат сметњи и / или прекида на мрежној или с њом повезаној
опреми на страни понуђача и чије решавање подразумева интервенције на
опреми која је изван надлежности наручиоца.
Неће се узимати у обзир време у коме је услуга приступа интернету била
недоступна услед више силе (елементарне непогоде и сл.), односно у случају
догађаја које надлежни суд признаје као вишу силу, или прекида који су настали
услед сметњи и/или прекида на мрежној или с њом повезаној опреми на страни
наручиоца.
Уколико је пријава квара/сметње извршена телефонским путем или слањем смс
поруке, наручилац ће накнадно, када му то могућности дозволе, извршити
пријаву квара/сметње електронским путем или факсом са свим претходно
наведеним подацима.
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Након отклањања квара/сметње, Наручилац електронским путем или факсом
потврђује са датумом и временом потврде да је квар/сметња отклоњена, односно
да је услуга враћена у првобитно стање које је било пре настанка квара/сметње.
На основу евиденције о пријави кварова / сметњи, на крају месеца ће се
констатовати да ли постоје услови за наплату пенала.
У случају потпуног прекида услуге (дужем од дозвољеног), понуђач је дужан да
наручиоцу плати пенале у вредности 10% од вредности фактуре на месечном
нивоу, а за сваки започети сат потпуног прекида услуге.
У случају прекорачења уговореног времена отклањања сметње/квара, понуђач је
дужан да наручиоцу плати пенале у вредности 5% од вредности фактуре на
месечном нивоу, а за сваки започети сат прекорачења.
У случају прекорачења уговорене учесталости кварова понуђач је дужан да
наручиоцу плати пенале у вредности 15% од вредности фактуре на месечном
нивоу.
За све остале врсте услуга које нису описане у oквиру услуге симетричног
интернет приступа коришћењем бежичног преноса, понуђач је у обавези да по
писаном захтеву овлашћеног лица наручиоца, достави извод из важећег
ценовника за захтевану услугу и по добијању евентуалне сагласности наручиоца
приступи реализацији захтеване услуге.
Рок за обезбеђивање техничких услова за почетак пружања услуга је 7 дана од
дана закључења уговора.
Контакт лице за техничку подршку
_____________________________________________________________________

(фиксни телефон, мобилни телефон, email адреса, web портал контакног центра
понуђача)
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Табела 1
Локација
Банатски Карловац
Ваљево
Велико Градиште
Врање
Димитровград
Зајечар
Златибор
Зрењанин
Кикинда
Копаоник 1
Копаоник 2
Крагујевац
Краљево
Крушевац
Куршумлија
Лесковац
Лозница
Неготин
МО Ниш
Римски Шанцеви
Палић
Пожега
Сјеница
Смедеревска Паланка
Сомбор
Сремска Митровица
Ћуприја
Сремска Каменица
Пожаревац
Београд
Београд
МО Нови Сад
AWS Панчево
Радаски центар „Букуља“
Радаски центар „Петровац“
Радаски центар и ГМС„Црни врх“
Радаски центар „Ужице“
Радаски центар „Бешњаја“
Радаски центар „Сјеница“
Радаски центар „Крушевац“
Радаски центар „Ниш“
Радаски центар „Кукавица“
Радаски центар „Самош“
Радаски центар „Бајша“
Радарски центар „Фрушка Гора“
Радарски центар „Ваљево“

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 Мост Нови Кнежевац на реци Тиси

број телефона
013-651-196
014-221-666
012-7662-139
017-422-051
010-363-186
019-422-002
031-3841-288
023-566-990
0230-422-470
036-5471-020
036-5471-453
034-6332-190
036-5443-474
037-3428-571
027-381-600
016-283-061
015-875-898
019-543-995
018-515-610
021-6414-815
024-753-052
031-811-405
020-741-008
026-310-248
025-483-035
022-670-611
035-8470-110
021-461-135
012-553-123
011-2542-740
011-2545-060
021-6433-163

Место
Банатски Карловац
Ваљево
Велико Градиште
Врање
Димитровград
Зајечар
Златибор
Зрењанин
Кикинда
Копаоник
Копаоник
Крагујевац
Краљево
Крушевац
Куршумлија
Лесковац
Лозница
Неготин
Ниш
Ченеј
Палић
Пожега
Сјеница
Смедеревска Паланка
Сомбор
Сремска Митровица
Ћуприја
Сремска Каменица
Пожаревац
Београд
Београд
Нови Сад
Панчево

034-725-438,034-714-202,034-701-230
012-345-944, 012-345-945
030-426-734
031-542-004, 031-542-005
034-539-475
020-437-080
037-478-399, 037-478-400
018-4652-071
016-253-709
013-675-083
024-721-047
022-463-180
014-2721-17, 014-272-585
Нови Кнежевац

Адреса
Latitude (DEG)
Излаз ка Николинцима 013
45,05548056
Владике Николаја 56
44,27546389
Бошка Вребалова бб
44,75261389
Радничка
42,54297222
Жељуша,Георги Димитрова
43,01449444
Омладинска 21 А
43,88312778
Партизанске воде
43,73780556
Жарка Зрењанина бб
45,39872222
Језеро 7
45,84263333
МС Копаоник
43,28419167
МС Копаоник
43,28419167
Островска 25
44,02721944
Беранова бб
43,70873056
Љубе Трипковића бб
43,56403889
Никодија Стојановица 3
43,13225278
Влајкова 138
42,97900278
Филипа Кљајића бб
44,54109722
Самариновачки пут бб
44,23915556
Трвђава бб
43,32643889
Ченеј
45,32221389
Обала 12
46,09721667
Војводе Мишића 84
43,84306944
Незнаних јунака бб
43,26843889
Главашева 85
44,36959722
Филипа Кљајица бб
45,76700000
Првог новембра б.б.
45,00937222
Милосава Здравковића Ресавца 1
43,94061389
Двор бр.2
Дунавска 91
Кнеза Висеслава 66
44,77186542
Кнеза Висеслава 66
44,77186542
Петроварадинска тврђава 9
Јаношикова бб
44,83798700
34300 Аранђеловац, врх планине Букуља
44,29843253
12 308 Орешковица,
44,32563701
19210 Бор, врх планине Црни Врх
44,12988754
31102 Ужице, село Буар
43,88752438
34000 Крагујевац, село Букуровац
43,99696316
36 310 Сјеница, Радишића Брдо
43,26136959
37000 Крушевац,село Срње
43,62270411
18 106 Ниш, Каменички Вис
43,40423921
17510 Владичин Хан, врх планине Кукавиц 42,79076564
26350 Самош
45,18768829
24331 Бајша,Тополски пут б.б.
45,78687839
Врх Краљева столица на Фрушкој Гори
45,15723552
Село Близоње, 14201 Бранковина
44,37390394
46,0448

Потребна брзина
Longitude (DEG) download/upload
21,03728056
10Mbs/10Mbs
19,91247222
20Mbs/20Mbs
21,49842778
10Mbs/10Mbs
21,91112778
10Mbs/10Mbs
22,74229444
10Mbs/10Mbs
22,28856389
10Mbs/10Mbs
19,71302222
10Mbs/10Mbs
20,37600556
10Mbs/10Mbs
20,46463889
10Mbs/10Mbs
20,80175833
20Mbs/20Mbs
20,80175833
20Mbs/20Mbs
20,92776944
10Mbs/10Mbs
20,69994722
10Mbs/10Mbs
21,34001667
10Mbs/10Mbs
21,26266111
10Mbs/10Mbs
21,95034167
10Mbs/10Mbs
19,22693056
10Mbs/10Mbs
22,53634722
10Mbs/10Mbs
21,89755278
30Mbs/30Mbs
19,83000278
10Mbs/10Mbs
19,76767400
10Mbs/10Mbs
20,02951944
10Mbs/10Mbs
19,99468611
10Mbs/10Mbs
20,94214444
10Mbs/10Mbs
19,14313333
10Mbs/10Mbs
19,55503333
10Mbs/10Mbs
21,38063333
10Mbs/10Mbs
10Mbs/10Mbs
10Mbs/10Mbs
20,42480119
20Mbs/20Mbs
20,42480119
20Mbs/20Mbs
30Mbs/30Mbs
20,67629900
10Mbs/10Mbs
20,52874574
20Mbs/20Mbs
21,33692552
20Mbs/20Mbs
21,96458217
30Mbs/30Mbs
19,84043057
20Mbs/20Mbs
21,04781041
20Mbs/20Mbs
19,97343779
20Mbs/20Mbs
21,25261235
20Mbs/20Mbs
21,94727289
20Mbs/20Mbs
21,94664530
20Mbs/20Mbs
20,77067531
20Mbs/20Mbs
19,59359463
20Mbs/20Mbs
19,81058041
20Mbs/20Mbs
19,91801881
20Mbs/20Mbs
20,0861
10Mbs/10Mbs

Број статичких IP
адреса
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
1.1.

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) 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);
4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
5) Да има важећу дозволу надлежног органа у складу са чланом 75. став 1. тачка 5) Закона о
јавним набавкама, за обављање делатности која је предмет јавне набавке у складу са Законом
о електронским комуникацијама и подзаконским актом;
1.2.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

1.3.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају
заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
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1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног
Привредног суда;
2) Услов из члана 75. ст. 1. тач. 2) Закона
Доказ: Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког
од њих.
Предузетници и физичка лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да 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 (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона
Доказ: Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
4. Услов из чл. 75. став 2. Закона
Доказ: Понуђач попуњава, потписује и оверава печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл.
75. ст. 2. Закона (Образац бр. 5)
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5. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона
Доказ: Важећа Потврда о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и
услуга за делатности пружања услуга интернета тј. приступ широкопојасној мрежи, издате од
Републичке агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ).
- Важећа Потврда о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и
услуга за делатност пружања услуга оптичке мреже, издате од Републичке агенције за електронске
комуникације (РАТЕЛ).
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном,
примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача, у складу са чл. 78. Закона о јвним
набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) није у обавези да достави доказе о
обавезним условима из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) истог закона.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
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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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом, а
понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом за
подношење понуда.
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђачи су дужни да понуду сачине у писаном облику на српском језику, с тим што је дозвољено
да се део понуде који се односи на техничку спецификацију предметних услуга достави и на
енглеском језику (ознаке, изрази, фразе и сл). Уколико је неопходно, наручилац може да, приликом
прегледа и оцењивања понуда, тражи од понуђача да достави превод на српски језик, који ће бити
релевантан за оцењивање понуда.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На
полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Републички
хидрометеоролошки завод, ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд, са назнаком: ,,Понуда за
јавну набавку услуга у отвореном поступку – Набавка интернет услуга, обликована у три
партије, ЈН бр. 23/19, за ПАРТИЈУ (уписати број и назив партије) - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда
се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04. 07. 2019. године до
12:00 часова, а јавно отварање понуда обавиће се истог дана са почетком у 12:30 часова у малој
сали Републичког хидрометеоролошког завода.
Понуда мора да обухвати све захтеве наручиоца из конкурсне документације. Уколико понуда
понуђача не обухвата све тражене захтеве наручиоца, таква понуда се неће узети у даљи ток
разматрања понуда.
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 наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју наручилац није
примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата
до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписати и
печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији.
Понуда мора да садржи:
- Образац понуде (Образац бр. 1, поглавље VI конкурсне документације), попуњен, потписан и
печатом оверен;
- Доказе о испуњености услова из члана 75. Закона, наведене у Упутству како се доказује
испуњеност услова (поглавље IV конкурсне документације);
- Модел уговора - понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и
печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (поглавље VII
конкурсне документације). Модел уговора потписује и оверава овлашћено лице понуђача ако
понуду подноси самостално или са подизвођачем, или овлашћено лице овлашћеног члана групе
понуђача, тј. овлашћено лице носиоца посла, ако понуду подноси група понуђача, у складу са
споразумом из члана 81. став 4. Закона;
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- Образац структуре цене (Образац бр. 2, поглавље VIII конкурсне документације), попуњен,
потписан и печатом оверен;
- Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 3, поглавље IX конкурсне документације),
попуњен, потписан и печатом оверен;
- Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 4, поглавље X конкурсне документације),
попуњен, потписан и печатом оверен;
- Образац о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (Образац бр. 5, поглавље XI конкурсне
документације), попуњен, потписан и печатом оверен;
- Прилог 1: Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом
оверава.
Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно
прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који самостално поднесе понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка обликована је у три партије, тако да се свака партија може уговарати
засебно:
ПАРТИЈА 1: Услуге симетричног интернет приступа коришћењем бежичног преноса;
ПАРТИЈА 2: Услуге симетричног интернет приступа коришћењем приступног оптичког вода;
ПАРТИЈА 3: Услуге симетричног интернет приступа – интернет пакет.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само
на одређену партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета одвојено у
складу са захтевом из конкурсне документације, тако да се може оцењивати за сваку партију
посебно.
Уколико се доставља понуда за више партија, понуђач је у обавези да све обрасце ископира
за сваку партију посебно, и да попуни, потпише и овери печатом у складу са захтевом из
конкурсне документације.
Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају
бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за
све партије, с тим што је обавеза понуђача да наведе која понуда садржи достављене доказе.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. 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: Републички хидрометеоролошки
завод Србије, ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, Београд, са назнаком:
Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку услуга број 23/19: Набавка интернет услуга,
обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно
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„ИЗМЕНА ПOНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – НАБАВКА ИНТЕРНЕТ УСЛУГА,
ОБЛИКОВАНА У ТРИ ПАРТИЈЕ, ЈН БР. 23/19, ЗА ПАРТИЈУ (уписати број и назив партије)
– НЕ ОТВАРАТИ“ или
„ДОПУНА ПOНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – НАБАВКА ИНТЕРНЕТ УСЛУГА,
ОБЛИКОВАНА У ТРИ ПАРТИЈЕ, ЈН БР. 23/19, ЗА ПАРТИЈУ (уписати број и назив партије)
– НЕ ОТВАРАТИ“ или
„ОПОЗИВ ПOНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – НАБАВКА ИНТЕРНЕТ УСЛУГА,
ОБЛИКОВАНА У ТРИ ПАРТИЈЕ, ЈН БР. 23/19, ЗА ПАРТИЈУ (уписати број и назив партије)
– НЕ ОТВАРАТИ“ или
„ИЗМЕНА И ДОПУНА ПOНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – НАБАВКА ИНТЕРНЕТ
УСЛУГА, ОБЛИКОВАНА У ТРИ ПАРТИЈЕ, ЈН БР. 23/19, ЗА ПАРТИЈУ (уписати број и
назив партије) – НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте или на кутији навести назив и седиште понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђачa 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.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких
понуда.
У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:
- у обрасцу понуде (образац бр. VI у конкурсној документацији) наведе опште податке о
подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу (који не може
бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
- за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач
1) до 4) Закона на начин наведен у делу IV у конкурсној документацији.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира
на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде
(образац број VI у конкурсној документацији), навести опште податке о сваком учеснику из групе
понуђача.
За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) Закона на начин предвиђен у делу под IV у конкурсној документацији.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и
печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 2. у оквиру
поглавља V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који обавезно садржи
податке о:
1)
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2)
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3)
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4)
понуђачу који ће издати рачун;
5)
рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6)
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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.
9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И РОКА ИЗВРШЕЊА, УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И ПРИЈЕМА УСЛУГА
9.1. Захтеви у погледу услова плаћања.
Плаћање ће се вршити на месечном нивоу у току трајања уговора. Рачун за пружене услуге
изабрани понуђач испоставља месечно, и то на почетку текућег месеца за претходни месец.
Исплата рачуна врши се у року који не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана, од дана
службеног пријема исправног рачуна.
9.2. Захтев у погледу начина и рока извршења предметних услуга
Понуђач - Извршилац ће извршити предметне услуге у складу са захтевом наручиоца и
прописаним стандардима за ову врсту услуга. Рок за обезбеђивање техничких услова за почетак
пружања предметних услуга не може бити дужи од 30 дана (за Партију 1), односно 7 дана (за
Партију 2 и 3) од дана закључења уговора.
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање,
укључујући и њихове подизвођаче.
Изјава о чувању поверљивих података је саставни део конкурсне документације и биће саставни
део Уговора.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на
степен те поверљивости.

9.3. Захтеви у погледу понуђене цене и пријема услуга
Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност. Цену за предметне услуге исказати на
месечном нивоу и за период важења уговора од 12 месеци. У цену неопходно обухватити све
трошкове који су потребни за извршење услуга.
Наручилац и изабрани понуђач записнички ће констатовати да ли су услуге које су предмет јавне
набавке извршене у складу са уговором, техничком спецификацијом и достављеном понудом.
Пријем предметних услуга врши ће се на локацији наручиоца, од стране овлашћеног представника
наручиоца и у присуству овлашћеног представника изабраног понуђача.
Пријем предметних услуга врши ће се тако што овлашћени представници изабраног понуђача и
наручиоца потписују записник, на којем су таксативно специфициране извршене услуге.
У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету услуга, изабрани
понуђач је у обавези да исте отклони у року који не може бити дужи од 3 (три) дана од дана
састављања записника о извршеним услугама.
Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку услуга број 23/19: Набавка интернет услуга,
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9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Понуђач уписује рок важења понуде у Обрасцу понуде, с тим што тај рок не може бити краћи од 90 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.
9.5. Захтев у погледу закључења и трајања уговора.
Уговор за предметну јавну набавку предвиђен је на период од 12 месеци.
9.6. Заложно право
Потраживања из појединачно закључених уговора не могу се уступати
другим правним 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
10. ЦЕНА, СТРУКТУРА ЦЕНЕ, 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. Цене се исказују на максимално две
децимале. Најнижа прихватљива исказана цена у понуди не може бити мања од 0,01 динара.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
Цена је фиксна за цео период важења уговора.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави уредно потписану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у
висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“, „без
протеста“ и „по виђењу“, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Меница мора да важи десет дана дуже од истека рока важења уговора.
Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном промету
(Сл. лист СРЈ бр. 3/02 , 5/03 , Сл. гласник РС бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11 и 139/14 – др.
закон).
Са меницом је Извршилац дужан да достави и копију картона депонованих потписа, оверен
потпис лица овлашћених за заступање и доказ о регистрацији менице.
12. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила
повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена,
заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама,
односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који
су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и
испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку услуга број 23/19: Набавка интернет услуга,
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Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен
уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде
наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуда.
Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити уз напомену „Захтев за додатним појашњењима конкурсне
документације за јавну набавку услуга – Набавка интернет услуга, обликована у три партије,
ЈН бр. 23/19, за ПАРТИЈУ (уписати број и назив партије) – НЕ ОТВАРАТИ” - на неки од
следећих начина:
- путем поште на адресу наручиоца: Републички хидрометеоролошки завод, Република Србија,
ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд
- електронским путем на адресу: nabavka@hidmet.gov.rs
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
14. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ако наручилац, у року предвиђеном за достављање понуда, измени или допуни конкурсну
документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, продужиће рок за
подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИСПОРУЧИОЦА
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 и контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна дадатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће оставити понуђачу
примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ
УГОВОРИМА
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке:
- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
- учинио повреду конкуренције;
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- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од претходне три године.
Доказ може бити:
- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза;
- исправа о наплаћеној уговорној казни;
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као
подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, и то уредно
потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од понуђене цене, са урачунатим ПДВ-ом, са
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза,
као и картон депонованих потписа.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНАТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
НАПОМЕНА: Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену на месечном нивоу,
наручилац ће дати предност оном понуђачу који је понудио краћи рок извршења услуга након
потписивања уговора.
18. 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
заштитзи на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да
је ималац права интелектуалне својине.
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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.
20. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у
складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
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2) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама.
21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
овог закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mail: nabavka@hidmet.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: ул. Кнеза
Вишеслава бр.66, 11030 Београд, са назнаком “ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈН
БР. (уписати број и назив јавне набавке)”. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 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 7 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. 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 10 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 у изнoсу од 120.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања:
253, позив на број (уписати број или ознаку јавне набавке), сврха уплате: ЗЗП; уписати назив
наручиоца и број или ознаку јавне набавке, прималац: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним
набавкама (Сл. гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
22 . РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о
јавним набавкама.
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.
23 . ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Након закључења уговора наручилац може да повећа обим предмета јавне набавке, с тим да
се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог
уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из чл. 39.
став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац бр. 1

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга у отвореном
поступку – Набавка интернет услуга, обликована у три партије, тако да се свака партија може
уговарати засебно, ЈН број 23/19.
Понуду достављам за Партију: _______ (уписати број партије или више партија)
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подиспоручиоцу, уколико
се понуда подноси са подиспоручиоцем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:

Образац бр. 1

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: Попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број
учесника у заједничкој понуди, потребно је копирати образац понуде и навести све понуђаче који
су учесници у заједничкој понуди.
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4) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:

Образац бр. 1

1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена: Попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачима, а уколико
понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 2, потребно је копирати образац понуде и
навести све подизвођаче.
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Образац бр. 1
ПРЕДМЕТ: НАБАВКА ИНТЕРНЕТ УСЛУГА, ОБЛИКОВАНА У ТРИ ПАРТИЈЕ, ЈН 23/19 –
ПАРТИЈА 1: УСЛУГЕ СИМЕТРИЧНОГ ИНТЕРНЕТ ПРИСТУПА КОРИШЋЕЊЕМ
БЕЖИЧНОГ ПРЕНОСА
ПОНУЂАЧ: _____________________________________________________________
ПОНУЂЕНА ЦЕНА – ПАРТИЈА 1 (без ПДВ-а)
Цена предметних услуга за Партију 1 на
__________________ динара без ПДВ-а
месечном нивоу, динара без ПДВ-а
ПОНУЂЕНА ЦЕНА – ПАРТИЈА 1 (са ПДВ-ом)
Цена предметних услуга за Партију 1 на
месечном нивоу, динара са ПДВ-ом
__________________динара са ПДВ-ом
РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ
__________ дана од дана закључења уговора
(не може бити дужи од 30 дана)
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање ће се вршити месечно, у року од ________ дана од дана достављања рачуна
за извршене предметне услуге (не краће од 15 нити дуже од 45 дана)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде
______ дана од дана отварања понуда
(не може бити краћи од 90 дана)
Проценат укупне вредности јавне
набавке који ће бити поверен
подизвођачу
Део предмета јавне набавке
који ће извршити преко
подизвођача
Датум

________________ %
(уписати проценат)
______________________________________
(уписати)
М. П.

Понуђач

Напомена
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 (у
писаној форми у понуди) који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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Образац бр. 1
ПРЕДМЕТ: НАБАВКА ИНТЕРНЕТ УСЛУГА, ОБЛИКОВАНА У ТРИ ПАРТИЈЕ, ЈН 23/19 –
ПАРТИЈА 2: УСЛУГЕ СИМЕТРИЧНОГ ИНТЕРНЕТ ПРИСТУПА КОРИШЋЕЊЕМ
ПРИСТУПНОГ ОПТИЧКОГ ВОДА
ПОНУЂАЧ: _____________________________________________________________
ПОНУЂЕНА ЦЕНА – ПАРТИЈА 2 (без ПДВ-а)
Цена предметних услуга за Партију 2 на
__________________ динара без ПДВ-а
месечном нивоу, динара без ПДВ-а
ПОНУЂЕНА ЦЕНА – ПАРТИЈА 2 (са ПДВ-ом)
Цена предметних услуга за Партију 2 на
месечном нивоу, динара са ПДВ-ом
__________________динара са ПДВ-ом
РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ
__________ дана од дана закључења уговора
(не може бити дужи од 7 дана)
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање ће се вршити месечно, у року од ________ дана од дана достављања рачуна
за извршене предметне услуге (не краће од 15 нити дуже од 45 дана)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде
______ дана од дана отварања понуда
(не може бити краћи од 90 дана)
Проценат укупне вредности јавне
набавке који ће бити поверен
подизвођачу
Део предмета јавне набавке
који ће извршити преко
подизвођача
Датум

________________ %
(уписати проценат)
______________________________________
(уписати)
М. П.

Понуђач

Напомена
Понуђач је у обавези да на посебном листу достави јединичне цене за сваку локацију
посебно.
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 (у
писаној форми у понуди) који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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Образац бр. 1
ПРЕДМЕТ: НАБАВКА ИНТЕРНЕТ УСЛУГА, ОБЛИКОВАНА У ТРИ ПАРТИЈЕ, ЈН 23/19 –
ПАРТИЈА 3: УСЛУГЕ СИМЕТРИЧНОГ ИНТЕРНЕТ ПРИСТУПА – ИНТЕРНЕТ ПАКЕТ
ПОНУЂАЧ: _____________________________________________________________
ПОНУЂЕНА ЦЕНА – ПАРТИЈА 3 (без ПДВ-а)
Цена предметних услуга за Партију 3 на
__________________ динара без ПДВ-а
месечном нивоу, динара без ПДВ-а
ПОНУЂЕНА ЦЕНА – ПАРТИЈА 3 (са ПДВ-ом)
Цена предметних услуга за Партију 3 на
месечном нивоу, динара са ПДВ-ом
__________________динара са ПДВ-ом
РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ
__________ дана од дана закључења уговора
(не може бити дужи од 7 дана)
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање ће се вршити месечно, у року од ________ дана од дана достављања рачуна
за извршене предметне услуге (не краће од 15 нити дуже од 45 дана)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде
______ дана од дана отварања понуда
(не може бити краћи од 90 дана)
Проценат укупне вредности јавне
набавке који ће бити поверен
подизвођачу
Део предмета јавне набавке
који ће извршити преко
подизвођача
Датум

________________ %
(уписати проценат)
______________________________________
(уписати)
М. П.

Понуђач

Напомена
Понуђач је у обавези да на посебном листу достави јединичне цене за сваку локацију
посебно
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 (у
писаној форми у понуди) који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку услуга број 23/19: Набавка интернет услуга,
обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно
страна 33 oд 43

VII МОДЕЛ УГОВОРА
О УСЛУГАМА ИНТЕРНЕТА

Закључен између:
Наручиоца Републичког хидрометеоролошког завода са седиштем у Београду, улица Кнеза
Вишеслава бр. 66, ПИБ: 102217008, матични број: 07003706, ЈБКЈС: 40500, телефон: 011/3050923, кога заступа директор (попуњава наручилац) (у даљем тексту: Корисник услуга)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Давалац услуга),
Основ уговора: ЈН бр. 23/19
Број и датум одлуке о додели уговора:(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр: (попуњава наручилац)
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са
подизвођачем и члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе
понуђача потписати уговор.
ПРЕДМЕТ: УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА – ПАРТИЈА (_____ , ______________________________)
уписати број и назив партије
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Корисник услуга, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке за набавку интернет услуга,
обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно, број 23/19, на основу
позива објављеног (попуњава наручилац) на Порталу јавних набавки и интернет страни
наручиоца.
- да је Давалац услуга доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (попуњава наручилац),
која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је
део увог уговора;
- да је Корисник услуга Одлуком о додели уговора број (попуњава наручилац) доделио уговор за
предметну јавну набавку услуга;
- да Корисник услуга овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;
- да ће Давалац услуга извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично поверити
Подизвођачу ______________________ из ___________ улица _________________ број _______,
матични број ____________, ПИБ _____________, (попуњава се само ако је дата понуда са
подизвођачем)
- да Давалац услуга извршава уговорне обавезе са чланом групе понуђача ____________________
из ___________ улица _________________ број _______, матични број ____________, ПИБ
_____________, (попуњава се само ако је дата понуда са групом понуђача)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА, УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
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Члан 1.
Предмет Уговора је набавка интернет услуга и то: (биће преузето из понуде)
Члан 2.
Цена пружања интернет услуга на месечном нивоу износи: (биће преузето из
понуде) динара, без ПДВ-а, односно (биће преузето из понуде) динара са ПДВ-ом.
Уговорена цена услуге је фиксна и не може се мењати.
Цене из става 1. овог члана обухватају све евентуалне пратеће трошкове укључујући
трошкове привода на односну локацију, евентуалног превоза до локације, као и трошкове пратећих
делова који су неопходни за извршење услуге.
Накнадно обрачунате трошкове од стране Даваоца услуга, Корисник услуга неће
узети у обзир.
Члан 3.
Цену из члана 2. став 1. овог уговора, Корисник услуга плаћа на месечном нивоу у
току трајања уговора.
Давалац услуга рачун за пружене услуге испоставља месечно и то на почетку месеца
за претходни месец.
Исплата рачуна врши се у року од (биће преузето из понуде) дана, од дана
службеног пријема исправног рачуна за пружене услуге у претходном месецу.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.
Давалац услуга је у обавези да приликом закључења уговора, достави уредно
потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуњавање
у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ „по виђењу“,
„неопозива“ и „безусловна“ као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Меница мора да важи 10 дана дуже од истека рока важења уговора.
Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном
промету (Сл. лист СРЈ бр. 3/02 , 5/03 , Сл. гласник РС бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11 и
139/14 – др. закон).
Са меницом је Извршилац дужан да достави и копију картона депонованих потписа, оверен
потпис лица овлашћених за заступање и доказ о регистрацији менице.
МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГА

Члан 5.
Место пружања предметних услуга: (уписује наручилац)
КВАЛИТЕТ

Члан 6.
Давалац услуга се обавезује да предметну услугу пружа квалитетно и стручно тј. на
начин који Кориснику услуга обезбеђује несметан и безбедан рад.
Давалац услуга је дужан да обезбеди ниво услуге који је дефинисан техничком
спецификацијом.
ГАРАНЦИЈА

Члан 7.
Давалац услуга гарантује континуирано и несметано коришћење услуге из члана 1.
овог уговора, у року трајања уговора, а за потребе Корисника услуга.
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РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 8.
Давалац услуга се обавезује да предметну услугу почне да пружа одмах, а најдуже у
року од (биће преузето из понуде) дана по закључењу уговора, тј. да у том року Кориснику услуге
стави на располагање (у функцију) предметну услугу.
Давалац услуга је дужан да инсталираном опремом обезбеди непрекидну испоруку
Интернет сервиса Кориснику услуга, захтеваном брзином, у периоду од 00-24h, 7 дана у недељи,
365 дана у години.
ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА

Члан 9.
Корисник услуга и Давалац услуга записнички ће констатовати да ли су услуге које
су предмет јавне набавке извршене у складу са Уговором, техничком спецификацијом и
достављеном понудом.
Пријем предметних услуга врши ће се на локацији наручиоца, од стране овлашћеног
представника наручиоца и у присуству овлашћеног представника изабраног понуђача. Пријем
предметних услуга врши ће се тако што овлашћени представници изабраног понуђача и наручиоца
потписују записник, на којем су таксативно специфициране извршене услуге.
У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету услуга,
изабрани понуђач је у обавези да исте отклони у року који не може бити дужи од 3 (три) дана од
дана састављања записника о извршеним услугама.
ОТКЛАЊАЊЕ ТЕХНИЧКИХ И ФУНКЦИОНАЛНИХ НЕИСПРАВНОСТИ
Члан 10.

За отклањање техничких и функционалних неисправности у вези са пружањем
предметних услуга, Давалац услуга је дужан да се одазове Кориснику услуга на први позив и то
најдуже у року од 30 минута по позиву, у периоду 00-24ч, 7 дана у недељи, 365 дана у години.
Корисник услуга је обавезан да техничке и функционалне неисправности пријави
Даваоцу услуга телефоном, телефаксом.
У пријави о неисправности Корисник услуга је у обавези кад год је то могуће, да
наведе о којој врсти неисправности се ради, као и приближно да опише како се иста манифестује.
Давалац услуга је дужан да обезбеди техничку подршку 24x7x365, са временом
одзива не дужим од 30 (тридесет) минута, временом изласка на локацију не дужим од 2 (два) сата и
временом отклањања квара не дужим од 4 (четири) сата.
За отклањање неисправности из претходног става, Корисник услуга неће сносити
трошкове.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА КОРИСНИКА УСЛУГЕ

Члан 11.
Давалац услуга је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све
информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити
злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Корисника услуга
је саставни део Уговора.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 12.
Давалац услуга је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012), без одлагања писаним путем обавести Корисник
услуга о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку услуга број 23/19: Набавка интернет услуга,
обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно
страна 36 oд 43

до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним 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.
Члан 15.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану
сагласност уговорних страна.
Уговорне стране су сагласне да, уколико постоји објективна потреба, могу повећати
обим предмета овог уговора максимално до 5% од укупне уговорене вредности, о чему ће уговорне
стране сачинити Анекс уговора.
Члан 16.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Уговор се закључује на период од једне године.
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 истеку рока од 15 дана од дана пријема
писменог обавештења о раскиду Уговора.
Члан 17.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 18.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири)
примерка задржава Корисник услуга, а 2 (два) примерка Давалац услуга.
КОРИСНИК УСЛУГА
- потпис -

М. П.

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ
- потпис -

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да
је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно
понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подиспоручиоци. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача
може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и оверити печатом. Уколико се понуда подноси за обе партије, модел уговора
ископирати, попунити, потписати и оверити за сваку партију посебно.
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ИЗЈАВА

о чувању поверљивих података

_________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући
и подизвођаче, да ћу све податке који су стављени на располагање у поступку јавне
набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу
све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну
тајну, које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и
штити без обзира на степен поверљивости.

М. П.

Потпис овлашћеног лица
________________________
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Образац бр. 2

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
ПРЕДМЕТ: ЈН 23/19 - НАБАВКА ИНТЕРНЕТ УСЛУГА, ОБЛИКОВАНА У ТРИ ПАРТИЈЕ –
ПАРТИЈА (_____, ___________________________________________________________________).
уписати број и назив партије
Опис

Основна
цена

1

2

Администр
ативни
трошкови
3

Остали
трошкови
4

Укупна
цена без
ПДВ-а
5

Укупна цена
са ПДВ-ом
6

Укупне предметне услуге
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-

-

у колони 2: Понуђач уписује основну (укупну) цену за предметне услуге, без
административних и осталих трошкова и без ПДВ-а;
у колони 3: Понуђач уписује само административне трошкове које је имао ради учешћа у
поступку (административне таксе, трошкови припреме понуде и остале документације);
у колони 4: Понуђач уписује остале трошкове који су неопходни за припрему понуде и
извршење предметних услуга, (нпр. царинске трошкове, банкарске трошкове, трошкови
транспорта и др). Уколико такви трошкови постоје, неопходно је да понуђач уз понуду на
посебном листу достави такве трошкове са јасном назнаком о којим трошковима се ради.
у колони 5: Понуђач уписује укупну цену за целокупне предметне услуге са свим зависним
и независним трошковима без ПДВ-а.
у колони 6: Понуђач уписује укупну цену за целокупне предметне услуге са свим зависним
и независним трошковима са ПДВ-ом.
Датум:

__________________

М. П.

Понуђач

____________________
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Образац бр. 3
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за
јавну набавку у отвореном поступку бр. 23/19 - Набавка интернет услуга, обликована у три
партије, тако да се свака партија може уговарати засебно, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М. П.

Потпис понуђача
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Образац бр. 4
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном
поступку јавне набавке услуга – Набавка интернет услуга, обликована у три партије, тако да се
свака партија може уговарати засебно, бр. 23/19, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:

Потпис понуђача
М. П.

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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Образац бр. 5
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ................................................................[навести назив понуђача] у отвореном поступку
јавне набавке услуга бр. 23/19 – Набавка интернет услуга, обликована у три партије, тако да се
свака партија може уговарати засебно, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Потпис понуђача

Датум:
М. П.
_____________________

_________________________

Напомена: 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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XII ПРИЛОГ 1

(САМО УКОЛИКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА)

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке.
Уколико се подноси заједничка понуда са групом понуђача, неопходно је доставити споразум у
коме се сви чланови групе понуђача обавезују, међусобно и према наручиоцу, на извршење обавеза
по закљученом уговору за предметну јавну набавку.
Споразумом се наводе сви чланови групе понуђача са њиховим подацима (назив, адреса, ПИБ,
матични број, име и презиме овлашћеног заступника и др), и потписују и оверавају овлашћени
заступници свих чланова групе понуђача.
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