РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СОКОБАЊА
Општинска управа
Светог Саве 23
Комисија за Јавну набавку
III Број 404-93-7/2018
Дана: 23.07.2018. године
СОКОБАЊА
ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности –
комуникација за потребе Општинске управе општине Сокобања, ЈН бр.19/18.

Услуге

На основу члана 63. ст.1. Закона о јавним набавкама врше се измене и допуне Конкурсне
документације за јавну набавку мале вредности – Услуге комуникација за потребе Општинске
управе општине Сокобања, ЈН бр.19/18 и то на следећи начин:
-

На страни 3/57 под 5. Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива
за подношење понуда на Порталу јавних набавки, врши се исправка датума, односно
уместо датума „ до 26.07.2018. године до 12:00 сати.“ Треба да стоји „ до 27.07.2018.
године до 12:00 сати.“

На страни 24/57 конкурсне долументације у делу под 17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У
СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ додаје се став 3 који гласи:
„Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму
када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које
имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок израде и исти рок важења понуде. Извлачење
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на
извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку,
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.“
-

-

На страни 44/57 Конкурсне документације у обрасцу VII-б МОДЕЛ УГОВОРА ЗА
ПАРТИЈУ 2 у члану 2. став 3. алинеја 3.“ пренос интернет података за 7
претплатничких бројева КОРИСНИКА УСЛУГА у количини од 1 GB по броју са
максималном брзином протока;“ мења се и гласи .“ пренос интернет података за 10
претплатничких бројева КОРИСНИКА УСЛУГА у количини од 1 GB по броју са
максималном брзином протока;“

-

У прилогу ове измене документације даје се нови образац VII-б МОДЕЛ УГОВОРА ЗА
ПАРТИЈУ 2

У осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.
Измену Конкурсне документације објавити на интернет страници наручиоца и Порталу
јавних набавки.
Комисија за јавну набавку ЈН 19/18 с.р.

VII-б МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2
УГОВОР
о пружању услуга мобилне телефоније
Закључен између:
Општинске управе општине Сокобања, улица Светог Саве број 23, ПИБ: 100880059,
Матични број: 07355815, коју заступа начелница Општинске управе општине
Сокобања Марија Јовановић (у даљем тексту: Корисник услуга)
и
______________________________ул. _____________ бр.___________,
ПИБ:____________ , Матични број:_________________, које заступа директор,
____________________________________ (удаљем тексту: Давалац услуга),
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
Да је Корисник услуга, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012,14/2015,68/2015), спровео
поступак јавне набавке мале вредности, Услуга мобилне телефоније, број ЈН
19/18;
1) Да је Давалац услуга доставио Понуду бр. _ ____од ______ 2018. године,
која се налази уприлогу Уговора и чини његов саставни део (у даљем тексту:
Понуда);
- Да Понуда Давалац услуга у потпуности одговара захтевима из конкурсне
документације Корисника услуга;
- Да је Корисник услуга у складу са чланом 108. Закона, донео Одлуку о
додели уговора број________ од ___________ године.
-

Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем
услуга мобилне телефоније
Предметне услуге пружају се у свему у складу са понудом понуђача број ________од
_______ године и техничким карактеристикама које су дате у Конкурсној
документацији. КОРИСНИКА УСЛУГА.
Предметне услуге обухватају: саобраћај унутар корисничке групе Корисника,
саобраћај у мрежи Давалац услугаа и према осталим мобилним Давалац услуга има,
саобраћај према фиксној телефонији, интернет саобраћај, СМС унутар групе
КОРИСНИКА УСЛУГА, унутар изабране мреже, ка мрежама других мобилних Давалац
услугаа и услуге роминга.
Члан 2.
Све услуге пружају се по ценама наведеним у понуди Даваоца услуга и ценовнику за
роминг и интернет саобраћај који чине саствани део овог Уговора.
Утврђене цене не могу се мењати.
Уговорне стране сагласно констатују да ће, у оквиру предметних услуга, Давалац
услуга пружити следеће услуге без накнаде:

- разговори унутар корисничке групе КОРИСНИКА УСЛУГА;
(ЈКП „Напредак“ и Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања,
Основном школом и Организацијом за туризам и културу) без накнаде за саобраћај
од минимално 300 минута месечно по броју (минимално 25 претплатничких бројева
КОРИСНИКА УСЛУГА);
пренос интернет података за 10 претплатничких бројева КОРИСНИКА УСЛУГА
у количини од 1 GB по броју са максималном брзином протока;
- заузећа позива и позиви на које није одговорено;
- позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...)
- успостављање везе;
омогућен мобилни интернет на једном додатаном броју у количини од 10 GB
месечно за коришћење у модему за мобилни интернет, без могућности
позива/пријема позива. Након искоришћених 10 GB, омогућен проток 64/32 Кб/с без
додатне наплате;
- позиви сервисних бројева изабраног Давалац услуга.
Члан 3.
Наручилац предвиђа обавезу плаћања минималне месечне потрошње у износу од
50.000,00 динара без ПДВ, односно 60.000,00 са урачунатим ПДВ.
Укупна вредност уговора износи 600.000,00 динара без ПДВ, односно 720.000,00
динара са ПДВ-ом.
Члан 4.
Плаћање, Даваоцу услуга, вршиће на основу рачуна који се доставља за протекли
месец, по испостављеној фактури са спецификацијом услуга, у оквирном року од
_____(који не може бити краћи од 10 нити дужи од 45 дана) од дана пријема уредно
сачињеног рачуна.
Спецификација садржи детаљне податке о појединачним услугама по врстама,
пруженим за сваки телефонски број (сим картицу) која се користи у оквиру мреже
Корисника и то:
трошкови претплате
све врсте пружених услуга,
број пружених услуга те врсте,
појединачну цену сваке врсте услуге и укупан износ задужења за услуге те
врсте,
посебно исказану вредност и количину за роминг и коришћење интернета
У спецификацији мора бити јасно назначен укупан износ задужења за сваки
појединачни кориснички број.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су финансијским планом
наручиоца за 2018. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2018. години,
вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са одлуком
којом се уређује буџет за 2018. годину. За део реализације уговора који се односи на
2019. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава
предвиђених Законом којим се уређује финансијски план наручиоца за 2019. годину.
У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.
Члан 5.
Давалац услуга гарантује да ће услуге мобилне телефоније, које су предмет уговора,
Корисник несметано у пуном обиму користити током свог времена трајања уговора, у

времену од 24 сата дневно, седам дана у недељи, осим у случајевима и временским
интервалима за које не постоји одговорност Давалац услугаа (виша сила).
Члан 6.
Давалац услуга се, нарочито, обавезује да у вршењу послова на пружању предметних
услуга у свему поступа у складу са одредбама чланова 124-130 Закона о електронским
комуникацијама («СЛ. гласник РС» број 44/10 и 60/13-Одлука Уставног суда), а који се
између осталог, односе и на тајност електронских комуникација.
Члан 7.
Давалац услуга се обавезује да, за време трајања уговора, обезбеди доступност
Корисничког сервиса у циљу пружања бесплатне неопходне помоћи појединачним
корисницима, унутар групе КОРИСНИКА УСЛУГА, која се пружа 24 сата дневно, 7 дана
у недељи.
Члан 8.
Давалац услуга је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана
настанка промене у било којем од података прописаних чланом 77. Закона о јавним
набавкама, о промени писмено обавести КОРИСНИКА УСЛУГА и да је документује на
прописан начин.
Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју уговорних страна и закључује се на
временски период од 12 месеци, а почиње да се примењује од дана закључења
уговора.
Утрошком средства немењених за ову набавку из члана 4. став 1., Уговор аутоматски
престаје да важи и пре истека периода на који је закључен, о чему ће Корисник у
писаној форми обавестити Даваоца услуга.
Члан 10.
Целокупна комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог уговора
вршиће се преко контакт особа, у писаној форми и то електронском или редовном
поштом.
Уговорне стране су дужне да, непосредно по потписивању овог уговора, размене
писана обавештења која ће садржати податке о контакт особама, преко којих се
остварује комуникација, у вези примене одредби овог уговора.
Уговорне стране су дужне да, без одлагања, у писаној форми, једна другу обавесте о
евентуалној промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја
контакт телефона/телефакса.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да ће се за све што није регулисано овим уговором
примењивати одредбе Закона о облигационим односима и општим условима
пословања Давалац услуга, под условом да нису у супротности са овим уговором.
Члан 12.
Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, у супротном
надлежан је Привредни суд у Зајечару.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 3 примерка.
Саставни делови овог уговора су:
- Понуда Давалац услуга број ______ од 2018. године.
- Спецификација предмета јавне набавке

- Ценовник роминг услуга и пакета за интернет саобраћај који су важећи у моменту
закључења Уговора.
- Општи услови пословања Даваоца услуга у погледу мера које Давалац услуга може
применити ради одржавања безбедности и интегритета својих мрежа и услуга, као и
контроле недозвољеног садржаја, као и у погледу других елемената уговора из члана
105. Закона о електронским комуникацијама, који нису регулисани одредбама Уговора,
искључиво под условом да нису у супротности са овим уговором или његовим
саставним деловима.

Давалац услуга
_________________

Корисник услига
_______________________

