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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15, у 
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 70/17-У/ОП број 01-5245/1 
од 20.10.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01-5245/2 од 
20.10.2017.године припремљена је: 
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1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Општа болница Суботица 

 Адреса: Изворска 3, 24000 Суботица 

 Интернет страница: www.bolnicasubotica.com 

 
2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности обликована по 
партијама у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке мале вредности број 70/17-У/ОП су следеће услуге: 
Партија 1: Набавка услуга мобилне телефоније ОРН 64212000 

Партија 2: Услуга интернет саобраћаја ОРН : 72400000 
 

4.Процењена вредност партија 
Процењена вредност ће бити објављена у записнику о отварању понуда 

 
5. Контакт (лице или служба) 

Лице (или служба) за контакт: Зоран Милиновић,дипл.инж.маш. - руководилац техничке службе

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
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ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Опис предмета јавне набавке 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Телекомуникационе услуге 

ВРСТА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Услуге 

НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА 
Набавка услуга мобилне телефоније 

Услуга интернет саобраћаја 

ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ 
РЕЧНИКА 

 

 64212000 

72400000 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ 

ВРСТА ПОСТУПКА Отворени 

ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА 
ПОСТУПКА 

Закључење уговора о пружању услуга 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 24 месеца 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 
Процењена вредност ће бити објављена у записнику о отварању 
понуда. 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ 
ПОНУДА И КОНКУРСНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

www.portal.ujn.gov.rs и  

http://www.bolnicasubotica.com/javne-nabavke/javne-nabavke-2017/  

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - 

 
Опис партија 

ПАРТИЈА ОПИС НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА ОЗНАКА  

1 Телекомуникационе услуге 

Набавка услуга мобилне 
телефоније 
 

64212000 
 

2 Телекомуникационе услуге Услуга интернет саобраћаја 72400000 

ЈЕЗИК 

1.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена : Понуда и сви обавезни документи 
који се прилажу уз понуду морају бити састављени искључиво на српском језику. Техничке 
спецификације, каталози и сертификати могу бити приложени на енглеском језику. Остали документи 
морају бити преведени од стране судског тумача уколико је то посебно наведено. 

 

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
1.2. Прихватљива понуда треба да садржи следеће обавезне документе:  

ДОКУМЕНТ: ИЗДАЈЕ И ОВЕРАВА: ОРИГИНАЛ / 
КОПИЈА 

Образац понуде (Документ бр.3) Понуђач Оригинал 

Податке о учесницима у заједничкој понуди  
(Документ бр.3а) – опционо  

Понуђач Оригинал 

Податке о подизвођачима,  

(Документ бр.3б) – опционо  
Понуђач Оригинал 

Образац техничких карактеристика добара 
(Документ бр.4) 

Понуђач Оригинал 

 

II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.bolnicasubotica.com/javne-nabavke/javne-nabavke-2017/
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Модел Уговора (Докуметнт бр.5) Понуђач Оригинал 

Образац за оцену испуњености услова из члана 
75 и 76 Закона (Документ бр.6) 

Понуђач Оригинал 

Образац изјаве о испуњености услова из члана 
75 и 76 Закона (Документ бр.6а) 

Понуђач Оригинал 

Образац изјаве о независној понуди (Документ 
бр.7) 

Понуђач Оригинал 

Образац трошкова припреме понуде 
(Документ бр.8) 

Понуђач Оригинал 

ОП образац Понуђач Копија 

Oбразац – потврда о обиласку локације Понуђач Оригинал 

*Наручилац задржава право провере валидности докумената за које се достављају копије. Понуђач је 
дужан по захтеву Наручиоца да достави оверене копије докумената и/или оригиналне документе на 
увид. 

*Понуда поред обавезних докумената може да садржи и остале карактеристике, друге описе добара, 
сертификате квалитета, каталоге и сл. 

 
1.3. Начин попуњавања образаца који су саставни део конкурсне документације и понуде 

1.3.1. Образац понуде – Документ 3:  Све тражене позиције у овом обрасцу морају бити попуњене или 
заокружене, у зависности како је захтевано, односно сви битни подаци за закључење уговора 
морају бити наведени (цена, рок испоруке, услови и начин плаћања, важност понуде итд.), у 
супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

1.3.2. Подаци о подизвођачу или учесницима у заједничкој понуди – Документи 3а и 3б: достављају се 
уколико понуђач не наступа самостално, у складу са тачкама 7 и 8 Упутства. Уколико понуђач 
наступа самостално није дужан да достави ове документе. Уколико понуђач наступа са 
заједничком понудом или подизвођачем, у  моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи 
из групе понуђача, а модел оверева понуђач-носиоц посла.  

1.3.3. Образац техничких карактеристика – Документ бр.4: Оверен печатом и потписом на свакој 
страни, чиме понуђач доказује да је упознат са садржајем тражених карактеристика добара и 
потврђује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике. Сва понуђена 
добра морају бити у складу са постављених захтевима Наручиоца и траженим техничким 
карактеристикама, у супротном ће се понуда одбити као неодговарајућа. 

1.3.4. Модел уговора – Документ бр.5: Мора бити попуњен где је то предвиђено (сва празна поља која 
су предвиђена за податке који чине битне елементе уговора и подаци о понуђачу), потписан и 
оверен на свакој страни. Уколико је у питању заједничка понуда или понуда са подизвођачем, у  
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, а модел оверева 
понуђач-носиоц посла. Обавезно, оверити и потписати сваку страну модела уговора.  Уговор ће 
бити закључен након доношења одлуке овлашћеног органа наручиоца. Ако понуђач чија је 
понуда најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац ће закључити 
уговор са наредним најповољнијим понуђачем. Понуђач је дужан да на евентуални захтев 
Наручиоца, уз потписан уговор о купопродаји достави све судски или код општинског органа 
ОВЕРЕНЕ доказе из члана 76. Закона 

1.3.5. Образац/Изјава за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 – Документ бр.6: Табела у прилогу 
овог документа  мора бити попуњена на сваком пољу. Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

1.3.6. Изјава о независној понуди – Документ бр.7: Изјавом о независној понуди понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

1.3.7. Образац трошкова припреме понуде – Документ бр.8: У обрасцу трошкова припреме понуде 
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могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења. 
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 ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, 
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења само под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

1.3.8. Образац- Потврда о обиласку локације – Документ бр.9 оверена од овлашћеног представника 
наручиоца. 

1.3.9. ОП образац - образац оверених потписа лица овлашћених (у надлежном суду/органу Управе) за 
заступање понуђача ради провере аутентичности потписа на достављеној понуди и оверених 
потписа лица овлашћених за заступање.  Овлашћено лице за заступање (уз приложен ОП 
образац) може да поднесе писано овлашћење другом лицу, да у његово име потпише понуду и 
све обрасце који се достављају уз понуду. Уколико се даје Овлашћење из претходног става мора 
да буде дато у писменој форми са печатом и потписом издаваоца овлашћења и сa прeцизним 
нaвoђeњeм обима oвлaшћeњa пунoмoћникa зa прeдузимaњe oдрeђeних прaвних пoслoвa или 
прaвних рaдњи у имe и зa рaчун Пoнуђaчa у прeдмeтнoj jaвнoj нaбaвци Нaручиoцa 

 

1.4. Остали посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити састављена:  

1.4.1. Опција важења понуде: Понуда се мора дати са опцијом важења од најмање 30 дана а ради 
одлуке о избору најповољније понуде, у складу са Законом. Услови из понуде се не могу мењати 
до до истека 30 дана од дана подношења. Уколико понуђач понуди опцију важења понуде мању 
од 30 дана, понуда ће бити оцењена као неприхватљива. Наручилац може у случају истека рока 
важења понуде у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду 

1.4.2. Понуђач је дужан да понуду поднесе у складу са следећим посебним условима: 

 Понуђачи морају испуњавати Законом и Конкурсном документацијом одређене услове. 

 Понуда се у целини припрема и подноси у складу са Позивом за подношење понуда и 
Конкурсном документацијом и мора да садржи минимум једну целокупно понуђену партију, 
односно сва добра/услуге/радове у јавној набавци формираној без партија. 

 Понуда се доставља искључиво у читко писaној, штампаној форми; 

 Наручилац документацију (PDF формат) објављује на Порталу ЈН и својој интернет страници; 

 Сви елементи понуде, захтевани или не биће саставни део Уговора; 

 Понуда се доставља искључиво на обрасцима понуде објављеним од стране Наручиоца; 

 Модел уговора мора бити попуњен, оверен и потписан; 

 Наручилац ће у поступку јавне набавке да одбије неблаговремене понуде, а након прегледа 
понуда, да одбије све неодговарајуће и понуде неприхватљиве због битних недостатака у 
смислу члана 106 Закона; 

 Ако неки елемент није наведен, заокружен, попуњен у обрасцима конкурсне документације 
а може се утврдити из другог приложеног, овереног документа, пропуст се неће сматрати 
битним недостатком. 

 Понуда ће бити одбијена ако се утврди да садржи неистините податке или ако не одговара  
свим обавезним захтевима из конкурсне документације; 

 Услови плаћања, рокови испоруке, динамика испоруке морају бити јединствени за понуђене 
услуге на нивоу партије или понуде (у јавној набавци која је формирана без партија) и 
усаглашени са мерним јединицама и захтевима из конкурсне документације; 

 Понуђач је у обавези да у својој понуди обухвати сва тражена добра, услуге или радове у 
оквиру набавке, односно партије, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива. 
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 Понуда мора да садржи све битне елементе предвиђене конкурсном документацијом и 
евентуално накнадно послатим додатним појашњењима или изменама конкурсне 
документације а посебно оне елементе који су важни за оцењивање и примену 
методологије елемената критеријума за оцену понуда. 

 На све околности које нису регулисане овом конкурсном документацијом непосредно се 
примењују одредбе Закона. 

 Понуда може да се обезбеди увезивањем јемствеником, нумерисањем страна, прилагањем 
спецификације докумената, повезивањем у целину тако да се не могу накнадно убацивати, 
одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози а да се видно не 
оштете листови или печат. 

 Понуђач одговара и гарантује за осигуравање своје понуде и њену сигурност на наведене 
начине или ако сматра да је то потребно, путем другог још поузданијег начина. Уколико 
понуда није осигурана то ће бити евидентирано у записнику о отварању и извештају о 
стручној оцени, неће бити одбијена као неприхватљива а у том случају наручилац ће 
основано одбити сваку примедбу, жалбу понуђача и захтев за заштиту права који се односе 
на садржину понуде.  

 Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава 
мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.  

 Уколико се утврде исправке грешака које нису пропраћене на начин предвиђен претходном 
тачком, приликом јавног отварања понуда ће бити дозвољено представнику понуђача 
(уколико је присутан и уколико има одговарајуће овлашћење) да парафира уочену исправку, 
и друге формалне недостатке, у супротном ће се исправке и недостаци констатовати у 
Записнику а у вези са њом ће Комисија за јавне набавке поступати приликом сачињавања 
Извештаја о стручној оцени понуда. 

 Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо 
образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити, уколико се исти податак не буде 
могао утврдити из другог приложеног документа. 

 Понуда ће бити одбијена уколико се из приложене документације не могу утврдити битни 
елементи за примену методологије елемената критеријума или уколико не садржи обавезне 
доказе за испуњавање услова и додатних услова из ЗЈН. 

 Све обрасце оверева и потписује лице овлашћено за заступање. Понуда и сви обрасци који се 
достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање 
(сходно обрасцу ОП-овера потписа лица овлашћеног за заступање) где год је то у 
документацији предвиђено. Уколико обрасце потписује лице које није наведено као 
законски заступник, потребно је да се приложи овлашћење да то лице може да потпише 
понуду и све обрасце који чине саставни део понуде. 

 На све околности које нису регулисане овом конкурсном документацијом непосредно се 
примењују одредбе Закона о јавним набавкама. 

  

1.5. Начин, рок и место достављања понуда – Понуде се достављају Комисији за јавне набавке у писаном 
облику, на српском језику у затвореној коверти, непосредно или путем поште на адресу: Општа 
болницаСуботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица, писарница у главној згради са назнаком : НЕ 
ОТВАРАТИ ! ПОНУДА за ЈН – 70/17-У/ОП – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ Партија ____ . На полеђини 
коверте навести пун назив, број телефона, контакт особу и адресу понуђача. Уколико понуђач подноси 
понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне Наручиоцу до крајњег рока за подношење 
понуда, датума и сата како је наведено на првој страни конкурсне документације (07.11.2017. до 12:00 
часова). Благовремена понуда је понуда примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за 
подношење понуда. 
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ПАРТИЈЕ 

1.6. Јавна набавка је формирана у 2 партије, понуде за појединачне партије морају бити физички одвојене, 
односно одвојене на начин да их комисија наручиоца може независно оцењивати, и на начин који 
искључује могућност да се при пријему, односно отварању понуда појединачна партија не може 
распознати, евидентирати.  

1.7. Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. 

 
ПОНУДЕ  СА  ВАРИЈАНТАМА 

1.8. Понуде са варијантама нису дозвољене. 

НАЧИН  ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА  ПОНУДА 

1.9. У складу са чланом  87 став 6 Закона, у року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни 
или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. Измена и допуна 
понуде може се поднети на начин који је предвиђен за подношење понуда, са посебном уочљивом 
назнаком на коверти да се ради о измени односно допуни понуде а најкасније до крајњег рока 
одређеног за подношење понуде. Понуђач, такође може да опозове своју понуду писменим 
изјашњењем о опозиву најкасније до крајњег рока одређеног за подношење понуде. Коверте у којима 
се подносе измене, допуне и опозиви понуда морају садржати податке захтеване на коверти за 
подношење понуде са разликом да се уместо „понуда за јавну набавку“ наводи „измена“ , „допуна“ или 
„опозив“. 

 

ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

1.10. Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди 
или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

1.11. Понуђач, уколико ангажује подизвођача, дужан је да наведе у својој понуди проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе 
директно подизвођачу. Наведени подаци се уносе у документ 3а. 

1.12. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 
50 % 

1.13. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је 
да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору. 

1.14. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 

1.15. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 
став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део 
набавке који ће извршити преко подизвођача 

1.16. Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

1.17. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:  

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

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.”. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди 
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другачије. 

1.18. 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. 

1.19. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

ВАЛУТА И ЦЕНА , ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО МОГУЋИМ УСЛОВИМА 

ПЛАЋАЊА: 

1.20. Све цене дати без ПДВ-а уколико није другачије назначено. Вредности у понуди морају бити 
исказане у динарима, заокружене на две децимале и исказане искључиво по јединици мере назначеној 
у обрасцу понуде. Уколико понуђач у понуди наведе попусте и/или посебне погодности, ти 
попусти/посебне погодности неће бити од утицаја приликом избора најповољније понуде. 

 

1.21. У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, члан 
16. став 3. тачка 1. понуђени услови плаћања не могу бити дужи од 90 дана. Понуда са валутом плаћања 
већом од 90 дана, третираће се као 90 дана и уколико таква понуда буде најповољнија, у Уговор ће бити 
унесена валута плаћања од 90 дана. 

1.22. Aкo нaручилaц oцeни дa пoнудa сaдржи нeуoбичajeнo ниску цeну, сaглaснo члaну 92. Зaкoнa o 
jaвним  нaбaвкaмa, захтеваће oд пoнуђaчa дeтaљнo oбрaзлoжeњe свих њeних сaстaвних дeлoвa кoje 
смaтрa  мeрoдaвним. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА (за обе партије) 

1.23. Понуђач приликом потписивања уговора доставља 1 (једну) бланко, сопствену меницу, депо картон 
и менично овлашћење са клаузулом „без протеста“ оверену и потписану, наплативу на први позив “по 
виђењу“, роком важења до три дана након истека важења Уговора и са меничним овлашћењем у 
корист Купца, и то : 

Меницу за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне у висини од 10 % од 
вредности уговора без пдв-а, коју изабрани понуђач мора да преда наручиоцу истовремено са 
закључењем уговора и која траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока трајања уговора, 
односно гарантног периода за предметне услуге. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење 
посла у случају да понуђач не буде отклонио уочене недостатке и извршавао гарантне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. Меница и менично овлашћење ће се достављати по 
правилу: један уговор = једна меница. 

1.24. Бланко соло  менице  треба  да  садрже  само  потпис  и  печат понуђача и достављају се посебно тј. 
са два менична овлашћења на Купца. Образац меничног овлашћења мора да буде оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Сопствене менице и менична овлашћења која се 
достављају уз Уговор треба да  буду регистровани код пословне банке у складу са Одлуком о ближим 
условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (члан 47a. став 6. Закона о 
платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2002 и 5/2003 и ''Службени гласник РС'', бр. 43/2004, 
62/2006 и 31/2011, 56/2011), понуђач доставља потврду своје пословне банке о регистрацији  менице. 
Менично овлашћење/писмо обавезно мора да садржи и тачан назив корисника меничног овлашћења 
(Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје, са 
навођењем рока важности. Уколико oдaбрaни пoнуђач у предвиђеним рoковима нe дoстaви средства 
обезбеђења, кaкo je трaжeнo у дoкумeнтaциjи нaручилац ћe, пoнoвo извршити рaнгирaњe пoнудa 
прeмa критeриjумима зa избор нe узимajући у oбзир пoнуду oдaбрaнoг. 

Меница и менично овлашћење ће се достављати по правилу: један уговор=једна меница и то на 
износе без ПДВ. 
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ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 

1.25. Свака  страница  која  садржи  податке  који  су  поверљиви  за понуђача или његовог подизвођача 
треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”. Наручилац је дужан да чува као 
поверљиве све податке о понуђачима  садржане  у  понуди  који  су  посебним  актом  утврђени  или  
означени  као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац  може  да  одбије  да  
пружи  информацију  која  би  значила повреду поверљивости података добијених у понуди.  

1.26. Наручилац  је  дужан  да  чува   као  пословну  тајну  имена  понуђача и поднете понуде до истека 
рока за отварање понуда. 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, у 
складу чл.14. Закона став 2. Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима 
садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди. 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ТРАЖЕНЕ И ЗАХТЕВАНЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА 

1.27. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока 
за подношење понуде. Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. 
Закона. Прихватљиви начини комуникације: Поштом на адресу „Општа болница Суботица, Суботица, 
24000 Суботица, Изворска 3“; или на факс: 024/625-715; или путем е-маила: obtender@gmail.com  

1.28. Наручилац задржава право да 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 сходно члану 93. Закона. 

1.29. Наручилац неће дозволити нити понудити промену елемената понуде који су од значаја за примену 
критеријума за доделу уговора или промену која би неодговарајућу или неприхватљиву понуду 
учинила одговарајућом или прихватљивом - осим ако другачије не произилази из природе поступка ове 
јавне набавке. 

1.30. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између укупне и 
јединичне цене, меродавна је јединична цена. Уколико се понуђач писмено не усагласи са исправком 
рачунских грешака, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
1.31. Партија 1 :  
  У складу са чланом 84. И 85 Закона о јавним набавкама и поступку избора најбоље понуде биће примењен 
критеријум ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА. 
  Оцењивање, рангирање и избор најповољнијег понуђача извршиће Комисија на основу следећих пондера, чији укупни 
збир износи максималних 100. 
 
 

ЦЕНА УСЛУГЕ САОБРАЋАЈА ОБУХВАТА:                     

 
Напомена: Понуђена цена мора бити исказана у динарима. 
 Цена минута у мрежи понуђача (ван ВПН групе).........................................25 пондера 

 Најнижа понуђена цена x 25/понуђена цена 

 Цена минута саобраћаја у нaциoнaлнoj мрeжи прeмa другим мобилним мрежама, а ван мреже 

понуђача..........................................................................................................25 пондера 

mailto:obtender@gmail.com
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        Најнижа понуђена цена x 25/понуђена цена 

 Цена минута ка фиксним линијама................................................................25 пондера 

                             Најнижа понуђена цена x 25/понуђена цена 

 Цена СМС поруке.............................................................................................10 пондера 

                                  Најнижа понуђена цена x 10/понуђена цена 
 
 Цена успоставе везе..........................................................................................5 пондера 

                                  Најнижа понуђена цена x 5/понуђена цена 
 
  Цена пакета од 3 ГБ за пренос података по пуној брзини...............................10 пондера 

                                  Најнижа понуђена цена x 10/понуђена цена 
 
Укупан број пондера 100  
Заокруживање ће се вршити на две децимале.     
Уколико неко од понуђача да цену која је 0 рсд, за обрачун ће се узиматти минимална цена од 0,01 како би формула била 
применљива. 

 

 

 

 
1.32. Партија 2 :  

Услуге интернета, на локацији Суботица, Изворска 3; за брзину минимум 100Мb/s/100Mb/s 
симетрично, без агрегације са гарантованим протоком ће се извршити применом критеријума 
„Најнижа понуђена цена“.  
 

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 
 
За ПАРТИЈУ 1. Уколико две или више понуда имају исту број пондера, као најповољнија биће изабрана она 
понуда која има најнижу цену ка другим мобилним мрежама, а ван мреже понуђача, уколико су испуњени 
сви услови наведени у конкурсној документацији. Након тога следећи критеријум за доделу уговора је ко да 
нижу цену минута у мрежи понуђача (ван ВПН групе) и уколико након тога две или више понуда имају исте 
цене, следећи ктитеријум за доделу уговора је ко да нижу цену за успоставу позива.   
 
За ПАРТИЈУ 2. -Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана путем жреба. 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. 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. 
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ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА 

1.33. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. – 
Изјава као доказ из документа 6. 

1.34. Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe 
свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСТАВИ УЗОРАКА И ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

16.1 Достављање узорака није предвиђено. Понуђач је у обавези, да пре достављања понуде, обиђе 
локације и у потпуности се упозна са стањем на терену о чему ће добити печатирану и потписану 
потврду од представника наручиоца. Понуђач ће свој обилазак најавити путем електронске поште, на 
е-маил obtender@gmail.com, а представник наручиоца ће му у року од два дана по добијању захтева 
за обилазак локације, заказати време обиласка. Рок упућивања захтева за обилазак локације код 
наручиоца је најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуде. Понуђач је у обавези да 
понесе овлашћење представника понуђача. Оверена и потписана Потврда о обиласку локације је 
саставни део понуде. Наручилац одговара за аутентичност података. 

Понуда понуђача који није извршио увид и која не садржи оверену потврду понуђача да је обишао 
предметну локацију, биће одбијена као неприхватљива и неће се узети у разматрање. 

 

ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА 

1.35. Активна легитимација  

1.35.1. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 
заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева). Захтев за заштиту права може да 
поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и 
грађански надзорник. 

1.35.2. Понуђач који има намеру да поднесе захтев за заштиту права, мора прво да поступи у складу са 
чланом 63. став 2. ЗЈН („Сл. гласник“ бр. 68/2015) у супротном ће се захтев одбацити закључком. 

1.36. Рокови и начин подношења захтева 

1.36.1. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. 

1.36.2. Захтев за заштиту права се подноси у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима 
предвиђеним овим Законом. 

1.36.3. Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са чланом 150. Закона. 

1.36.4. У случају подношења Захтева за заштиту права,  Наручилац не може донети одлуку о додели 
уговора нити закључити уговор за предметну јавну набавку, осим у случају из члана 150 став 2. 
ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015). 

1.36.5. Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом, препоручено са повратницом на 
адресу Наручиоца: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица – писарница 
или путем електронске поште на адресу: obtender@gmail.com. 

1.36.6. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне 
набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне 
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недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

1.36.7. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из тачке 17.2.6, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

1.36.8. 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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

 

1.37. Последице поднетог захтева 

1.37.1. Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. 
Закона наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом 
захтеву за заштиту права, осим у случајевима наведеним у члану 150 став 2 и 3 Закона или ако 
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

1.38. Такса  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара 
(број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  70/17, сврха: Републичка административна такса 
са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

1.39. На питања поступка заштите права која нису уређена Законом сходно се примењују одредбе закона 
којим се уређује управни поступак 

 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВУ ПОСТУПКА 

1.40. Уговор ће бити достављен понуђачу којем је додељен у року од осам дана од истека рока за 
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда 
уговор ће бити закључен у року од 3 дана од дана пријема одлуке о додели уговора. 

1.41. Уколико одабрани понуђач одбије да закључи уговор, одн. не достави средство обезбеђења за 
добро извршење посла, приступиће се закључивању уговора са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 

1.42. Ако је у случају из тачке 18.2 због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег 
најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о 
додели уговора 

1.43. Наручилац ће у предметном поступку и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 
закључити уговор о јавној набавци уколико у року предвиђеном у конкурсној документацији буде 
поднета само једна понуда (и на нивоу партије у јавној набавци обликованој по партијама). 

1.44. Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној 
оцени понуда, уколико нису испуњени услови за закључење уговора.  

1.45. Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису 
могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, 
односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће 
понављати у току исте буџетске године.  

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ у вези са постојањем разлога наведеним у 
члану 82. став 2. тачка 1) до 4) ЗЈН као и доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе 
по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне 
набавке, за период од претходне три године. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из 
члана 82. ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 
наручилац ако је предмет јавне 

 



Конкурсна документација за ЈНМВ 70/17-У/ОП Страна 10 
14 

Конкурсна документација 70/17-У/ОП 
 

 

15. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од 
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

 

16. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за 
заштиту права у току целог поступка предметне јавне набавке, а после доношења одлуке о додели 
уговора захтев може поднети у року од 5 дана од дана пријема одлуке о додели уговора. 

 

Захтев за заштиту права подноси Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке и 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од 
дана пријема захтева. 

 
Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да уплати таксу од 60.000,00 динара 
на жиро рачун број 840-742221843-57, позив на број 70/17, „Републичка административна такса“, у 
корист Буџета Републике Србије. 

 
 

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15) 
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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); Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

 
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); Доказ: извод из казнене 
евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова, доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда; 

 
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); 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. Доказ 
не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона) у случају да је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом. 

 
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде. 

Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. ( Изјава у слободној форми). 

 
 

 
  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), а доказ из члана 75. став 1. тач. 
5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 
за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

 
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, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
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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. 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. 
Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача,поглавље VI), којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из 
члана 75. став 1. тачка 4) Закона (важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 
1. тач. 4 Закона) у случају да је таква дозвола предвиђена посебним прописом),коју доставља у виду 
неоверене копије. 

 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву 
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача 
(Образац изјаве подизвођача,дат у поглављу VI.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача 
и оверену печатом. 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 
испуњености услова. 

 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 

 
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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Понуда бр.  од   за јавну набавку мале вредности НАБАВКА 
УСЛУГА *- ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ, Партија _______________ ЈНМВ 70/17-У/ОП: 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 
А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача 

IV ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 
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: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а 
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена: 

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

 
 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
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         V ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА 
 

ПАРТИЈА 1: 

НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ 
ТЕЛЕФОНИЈЕ 

РЕД.БР. ОПИС ЦЕНА без ПДВ-а ЦЕНА са ПДВ-ом 

 
1 

Цена минута у мрежи понуђача (ван 
ВПН групе) 

  

 
2 

Цена минута саобраћаја у 
нaциoнaлнoj мрeжи прeмa другим 
мобилним мрежама, а ван мреже 
понуђача 

  

 
3 

Цена минута ка фиксним линијама 
  

4 Цена СМС поруке 

  

5 Цена успоставе везе 
  

 
6 

 
Цена пакета од 3 ГБ за пренос 
података по пуној брзини 

  

 

 
Понуђени буџет за набавку мобилних телефона по бенифицираним ценама од 1 динар је  3.000.0000,00 са пдв-ом. 
Цена у понуди мора бити исказана у динарима. 
- Понуда мора да обухвати све захтеване услуге, као и неопходне услове. 
- Уколико понуђач не понуди (не попуни) све ставке понуда ће бити одбијена као неприхватљива 
 

Рок важења понуде:   Рок плаћања:   

 
 
 

Датум: МП Потпис Понуђача: 
 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 
понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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ПАРТИЈА 2 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА 
 
 

НАБАВКА УСЛУГА ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА 

 
РЕД.БР. 

 
ОПИС 

ЦЕНА без ПДВ-а 
 

на месечном нивоу 

ЦЕНА без ПДВ-а на 

годишњем нивоу 

ЦЕНА са ПДВ-ом на 

годишњем нивоу 

 
 
 

1 

Цена интернет линка - 

месечно одржавање које 

укључује статичку ИП 

адресу, брзина протока 

минимум 100/100 Мbps на 

централној локацији- 

Општа болница Суботица 

   

           НАПОМЕНА: Интернет линк мора бити оптички или бежични, али на линценцираном опсегу. 

 
- Цена у понуди мора бити исказана у динарима. 
- Понуда мора да обухвати све захтеване услуге, као и неопходне услове. 
- Уколико понуђач не понуди (не попуни) све ставке понуда ће бити одбијена као неприхватљива 

 
 

Рок важења понуде:                        Рок плаћања:   
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 

 
 
 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 
понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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Обавезни услови за све понуђаче у зависности од партије за коју конкуришу: 

ПАРТИЈА 1 
 

- Формирање групе ВПН корисника Oпшта болница Суботица од 337 претплатничких бројева уз  

могућност да се број претплатника повећа или смањи. 

-  Месечна претплата по картици maksimum 50 рсд без ПДВ-а 

-  Сви разговори се тарифирају у секундама (1/1) без заокруживања на минуте; 

-  Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају; 

- Саобраћај (позиви) у корисничкој групи Наручиоца (ВПН) тарифира се са 0,00 дин./мин, без 

ограничења; 

-  Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци и сл.); 

- Бесплатни позиви ка корисничком сервису понуђача (мобилног оператера) 24 сата дневно, 7 дана у 

недељи - за време трајања уговора; 

-  Задржавање телефонских бројева чланова групе наручиоца; 

- У случају промене постојећег оператера наручиоца, трошкови преноса бројева падају на терет 

изабраног оператера; 

- Понуђене цене су фиксне у динарском износу за време трајања уговорног периода и не могу се мењати; 

- Бесплатан детаљан коoрпоративни листинг свих позива за сваки кориснички број по захтеву 

Наручиоца; 

-  На свим бројевима је неопходно обезбедити бесплатан пренос података по успореној брзини од 64 кб/с  

-  Могућност креирања права коришћења услуга и лимитирања потрошње на сваком броју; 

- Могућност активирања додатних пакета за пренос података по потреби уз накнаду која није већа од 

тржишних цена 

- Могућност активације додатних сервиса и услуга преме потребама Наручиоца, а према понуди 

Понуђача према тржишним ценама 

-  Активирање роминга на писани захтев Наручиоца, без уплате аванса; 

- Могућност замене корисничке (СИМ) картице у случају губитка, оштећења и сл, у року не дужем од 

24 сатa, бесплатно. 

- Рок испоруке понуђених телефонских апарата по бенефицираним ценама не може бити дужи од 7 

календарских дана од дана требовања истих и потврде да се исти налазе на стању.   

- Након закључења уговора, услови из Уговора морају бити у потпуности расположиви Наручиоцу у случају 

тренутног оператера 7 дана а у случају промене оператера од момента потврде тренутног оператера за  

пренос бројева у року од 10 дана. 

- Услуга повезивања кућне централе фиксне телефоније Опште болнице Суботица на локацији Изворска 

бр. 3, Суботица, са мобилном централом оператера жичним путем, линком  

од 2 Mb/s или  другим начинима повезивања као што је microwave који не умањују квалитет услуге, ради 

остваривања јефтинијих разговора према мобилним мрежама и бесплатних разговора у оквиру VPN 

групе. Све трошкове повезивања сноси изабрани понуђач (мобилни оператер).  

Понуђач има обавезу да изврши увид у инфраструктуру Наручиоца која се односи на кућну центарлу; 

Обилазак је неопходно обавити најкасније до три дана пре отварања јавне набавке. Долазак најавити 2 

дана раније на маил: obtender@gmail.com 

 

 Уговор се закључује на период од 2 (две) године 
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ПАРТИЈА 2 
 
Предмет јавне набавке су телекомуникационе услуге интернета за следећу локацију: Изворска 3, Суботица 

Услуга Интернета симетрични приступ за локацију Изворска 3, Суботица 

Понуђач гарантује Наручиоцу: 

- Интернет брзину минимум 100Мb/s/100Mb/s симетрично, без агрегације са гарантованим протоком 

- Без ограничења по количини пренетих података 

- Са минимум 6 фиксних јавних ИП адреса 

- Стална веза са интернетом преко провајдера, доступност везе 24/7/365 

- Ниво доступности услуге 99,5% 

- Изабрани Понуђач је у обавези да обезбеди сву неопходну опрему за подешавање и прикључење на 

раунарску мрежу у сервер сали. Општа болница Суботица не би имала никакве додатне трошкове 

- Све промене је потребно извршити у уупном року од 10 дана од потписивања уговора, с тим да прекид у 

комуникацији на свакој локацији мора бити једнократан и не сме бити дужи  од 2 часа. 

- обезбедити могућност заштие од DoS i DDoS напада  на захтев Наручиоца уз обавезу Понуђача да обезбеди 

тражену додатну услугу заштите 

 -Уговор за партију ће се примењивати од активације услуге интернета на период од 2 године. Након 

закључења уговора, услуга мора бити у потпуности расположива Наручиоцу у случају тренутног оператера 

7 дана а у случају промене оператера у року од 8 недеља . 

Цена се исказује на месечном и годишњем нивоу по локацији и представља јединствену цену у коју су 

урачунати сви трошкови. 

Понуђач прихвата обавезу да ће интернет сервис несметано функционисати у оквиру тражених брзина на 

свим локацијама тј. проток мора бити гарантован за све време трајања Уговора (2 године).  

Понуђач има обавезу да изврши увид у инфраструктуру Наручиоца која се односи на прикључење на 

мрежу. 

Обилазак је неопходно обавити најкасније до три дана пре отварања јавне набавке. Долазак најавити 2 дана 

раније на маил: obtender@gmail.com 

 

Потребно је да Понуђач испуни следеће захтеве у погледу подршке: 

-  Да постоји служба за пријем проблема пословних корисника која је на располагању 24 часа х 7 дана 

-  Наручилац врши пријављивање кварова, проблема у раду телекомуникационе услуге интернета 

-  Пријављивање се врши путем телефона, Е-маил порука и 

-  Време одзива након пријаве проблема је максимално 30 мин 

-  Време решавања проблема (рекламације) је максимално 8 сати 

 

   Датум                                     Понуђач 

 

____________                                                              М.П.         _______________ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:obtender@gmail.com
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VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 
             ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  [навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА, Партија бр. _____ ЈНМВ 

70/17-У/ОП, испуњава све услове из чл. 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, 
и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 
њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Место:  
Датум:   

Понуђач: 
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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У                               
ПОСТУПКУ ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

 
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач  [навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА, Партија бр. 
_____ ЈНМВ 70/17-У/ОП, испуњава све услове из чл. 
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 
у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији). 

 

 

Место:  
Датум:   

Подизвођач: 
М.П.    

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач   
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 
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 

 

 

VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
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У складу са чланом 26. Закона,  , 
(Назив понуђача) 

даје: 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА, Партија бр. _____, ЈНМВ 70/17-У/ОП, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 

 
 

 
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 

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
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IX ИЗЈАВА О ИСПУЊЕЊУ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
 
 
 
 
 

 
ИЗЈАВА 

 
 
 

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник републике Србије”, 
бр.124/12 ), као Понуђач по позиву, који је Наручилац објавио, упутио ради прикупљања понуда 
за јавну набавку мале вредности НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА, Партија бр. 
_____ЈНМВ 70/17-У/ОП, приликом потписивања уговора, уколико нам уговор буде додељен, 
обавезујемо се морално, материјално и кривично да ћемо Наручиоцу доставити доставити 
средства финансијског обезбеђења предвиђена у конкурсној документацији и моделу уговора. 

 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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М О Д Е Л      У Г О В О Р А 

 
Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира сваку страну, потпише и овери печатом чиме 
потврђује да прихвата елементе модела уговора. 

 

 
УГОВОР 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 
 

1. Наручиоца ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, са седиштем у Суботици, Изворска 3, кога заступа 
директор   др Слободан Пушкар као Корисника услуга, (у даљем тексту: Корисник услуга), 
и 
2. ....................................................................., са седиштем у 

..................................,улица.............................................................,  број  .............., ПИБ: 

...........................,МБ: ........................ кога заступа.......................................................................... 

(у даљем тексту: Пружалац услуга) 
 

Члан 1. 
Предмет уговора 

Предмет   уговора   је  НАБАВКА  УСЛУГА   МОБИЛНЕ  ТЕЛЕФОНИЈЕ за Партију  1 у складу са 
спецификацијом датом у понуди бр. ________________ и посебним техничко-технолошким захтевима 
из конкурсне документације.Члан 2. 

Члан 2. 

Корисник и Пружалац услуга су се споразумели да Пружалац услуга за рачун Корисника 
услуга, врши услуге за Партију бр. 1 УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОБИЈЕ у свему према 
захтевима наручиоца датих у конкурнсној документацији Корисника услуга, за ЈНМВ 70/17-У/ОП. 

Саставни део уговора је понуда Понуђача бр. са Општим условима пружања 
услуга за мобилну телефонију . 

 

Члан 3. 
Цена 

Уговорне стране су сагласне да цена за све услуге из предмета Уговора буде у складу са понудом 
Пружаоца услуга, која је саставни део овог Уговора. Цене за јединицу мере су фиксне и 
непромењиве у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 
124/12,14/15 и 68/15). 

 
Рок плаћања је ................................., у складу са понудом бр. ................... од .............. 2017. год. 
Корисник услуга се обавезује да ће плаћање за стварно остварен месечни саобраћај по 
испостављеним фактурама плаћати у за то предвиђеном року. У случају блокаде рачуна 
плаћање ће се вршити на основу Закључка Владе Републике Србије за 2017. годину. 

 
 

Члан 4. 
 

Средства финансијског обезбеђења 
 

X МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА 1 
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Пружалац услуга је у обавези да приликом потписивања уговора достави меницу на 10% укупне 
вредности уговора (без ПДВ-а), сопствена, бланко без протеста, са овлашћењем у којим 
случајевима се може попунити; овлашћење дато на меморандуму, које мора да садржи све 
податке понуђача, заведеном у деловодној књизи понуђача и потписано од стране лица 
уписаног у регистар привредних субјеката или лица које он овласти. Такође, доставити и 
фотокопије картона депонованих потписа код пословне банке. Неопходно је, уз хартије од 
вредности – меницу и менично овлашћење, доставити и потврду своје банке о извршеној 
регистрацији менице. 

 
Члан 5. 

 
Завршне одредбе 
Овај уговор се закључује на временски период од две године. 

Уговор се може раскинути споразумно, или писаним отказом било које уговорне стране, 
уколико друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу, а након што је била на то 
упозорена писаним путем. 
Отказни рок је 45 дана. 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

Члан 6. 
 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

У немогућности споразумног решавања спора, уговара се надлежност Привредног суда у 
Суботици. 

 
Члан 7. 

 
Измене и допуне овог уговора вршиће се у писаној форми - Анексом, уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 
Члан 8. 

 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка. 

 
 
             ЗА ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:                                                                                       ЗА КОРИСНИКА УСЛУГА : 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА 
 
 

 
          Директор Др сци.мед. Слободан Пушкар 
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М О Д Е Л      У Г О В О Р А 

 
Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира сваку страну, потпише и овери печатом чиме 
потврђује да прихвата елементе модела уговора. 

 

 
УГОВОР 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 
 

1. Наручиоца ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, са седиштем у Суботици, Изворска 3, кога заступа 
директор   др Слободан Пушкар као Корисника услуга, (у даљем тексту: Корисник услуга), 
и 
2. ....................................................................., са седиштем у 

..................................,улица.............................................................,  број  .............., ПИБ: 

...........................,МБ: ........................ кога заступа ........................................................................ 

(у даљем тексту: Пружалац услуга) 
 

Члан 1. 
Предмет уговора 

Предмет   уговора   је  НАБАВКА  УСЛУГА   ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА за Партију  2 у складу са 
спецификацијом датом у понуди бр. ________________ и посебним техничко-технолошким захтевима 
из конкурсне документације.Члан 2. 

Члан 2. 

Корисник и Пружалац услуга су се споразумели да Пружалац услуга за рачун Корисника 
услуга, врши услуге за Партију бр. 2 УСЛУГА ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА у свему према 
захтевима наручиоца датих у конкурнсној документацији Корисника услуга, за ЈНМВ 70/17-У/ОП. 

Саставни део уговора је понуда Понуђача бр. са Општим условима пружања 
услуга за интернет саобраћај . 

 

Члан 3. 
Цена 

Уговорне стране су сагласне да цена за све услуге из предмета Уговора буде у складу са понудом 
Пружаоца услуга, која је саставни део овог Уговора. Цене за јединицу мере су фиксне и 
непромењиве у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 
124/12,14/15 и 68/15). 

 
Рок плаћања је ................................., у складу са понудом бр. ................... од .............. 2017. год. 
Корисник услуга се обавезује да ће плаћање за стварно остварен месечни саобраћај по 
испостављеним фактурама плаћати у за то предвиђеном року. У случају блокаде рачуна 
плаћање ће се вршити на основу Закључка Владе Републике Србије за 2017. годину. 

 
 
 

Члан 4. 
 

X МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА 2 
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Средства финансијског обезбеђења 
 

Пружалац услуга је у обавези да приликом потписивања уговора достави меницу на 10% укупне 
вредности уговора (без ПДВ-а), сопствена, бланко без протеста, са овлашћењем у којим 
случајевима се може попунити; овлашћење дато на меморандуму, које мора да садржи све 
податке понуђача, заведеном у деловодној књизи понуђача и потписано од стране лица 
уписаног у регистар привредних субјеката или лица које он овласти. Такође, доставити и 
фотокопије картона депонованих потписа код пословне банке. Неопходно је, уз хартије од 
вредности – меницу и менично овлашћење, доставити и потврду своје банке о извршеној 
регистрацији менице. 

 
Члан 5. 

 
Завршне одредбе 
Овај уговор се закључује на временски период од две године. 

Уговор се може раскинути споразумно, или писаним отказом било које уговорне стране, 
уколико друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу, а након што је била на то 
упозорена писаним путем. 
Отказни рок је 45 дана. 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

Члан 6. 
 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

У немогућности споразумног решавања спора, уговара се надлежност Привредног суда у 
Суботици. 

 
Члан 7. 

 
Измене и допуне овог уговора вршиће се у писаној форми - Анексом, уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 
Члан 8. 

 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка. 

 
 
             ЗА ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:                                                                                       ЗА КОРИСНИКА УСЛУГА : 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА 
 
 

 
          Директор Др сци.мед. Слободан Пушкар 
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XI  ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА 

ПАРТИЈА 1 
 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 
ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА 

 
 
Сагласно захтеву Наручиоца из Конкурсне документације, понуђач, а преко свог овлашћеног представника, врши увид у 
инфраструктуру Наручиоца, у објекту Општа болница Суботица у Суботици, Изворска бр. 3 у циљу пружања услугe 
повезивања кућне централе наручиоца са мобилном централом оператера о чему са представником Наручиоца сачињава 
овај записник  
 
Назив понуђача: ________________________________________________________ 

Место и адреса седишта понуђача: _________________________________________ 

Име и презиме представника понуђача: _____________________________________ 

Датум обиласка: _________________________________________________________ 
 
 
 
Потпис Наручиоца:                                                                              М.П.                            Потпис понуђача 
   
                                                                 
----------------------------------------                                                                                            ---------------------------------------------                 
 
 
                                                                                                                              Потпис представника понуђача који је извршио увид 
       
 
                                                                                                                                                 _______________________________ 
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XI  ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА 

ПАРТИЈА 2 
 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГА ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА 
ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА 

 
 
Сагласно захтеву Наручиоца из Конкурсне документације, понуђач, а преко свог овлашћеног представника, врши увид у 
инфраструктуру Наручиоца, у објекту Општа болница Суботица у Суботици, Изворска бр. 3 у циљу пружања услугe интернет 
саобраћаја на локацији о чему са представником Наручиоца сачињава овај записник.  
 
Назив понуђача: ________________________________________________________ 

Место и адреса седишта понуђача: _________________________________________ 

Име и презиме представника понуђача: _____________________________________ 

Датум обиласка: _________________________________________________________ 
 
 
 
 
Потпис Наручиоца:                                                                              М.П.                            Потпис понуђача 
   
                                                                 
----------------------------------------                                                                                            ---------------------------------------------                 
 
 
                                                                                                                              Потпис представника понуђача који је извршио увид 
       
 
                                                                                                                                                 _______________________________ 
 
 
 

 
 
 
 


