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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
Републике Србије” број 124/12 и 14/15, у даљем тексту: Закон) и члана 2. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник 
Републике Србије” број 29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број 7/15 за 2015. годину “ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд број 18-03-
8324/2-15 од 02.07.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку број 11/15 за 2015. годину, број 18-03-8324/3-15 од 02.07.2015. године, 
припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку услуга 
Услуге фиксне телефоније  

ЈН број 11/15 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

3. ТЕХНИЧКИ ОПИС УСЛУГЕ 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

6. ОБРАСЦИ 

7. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страница 3 од 47 

„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд -  ЈН 11/15-  Услуге фиксне телефоније 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Назив, адреса Наручиоца: „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд, Царице 
Милице бр. 2. 

Интернет страница наручиоца: www.eps-snabdevanje.rs 

2. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет поступка јавне набавке: услуге – услуге фиксне телефоније  

4. Резервисана набавка: не 

5. Електронска лицитација: не 

6. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења 
уговора о јавној набавци. 

7. Контакт лице: Сања Булајић, адреса електронске поште:  

es-nabavka@eps-snabdevanje.rs 

http://www.eps-snabdevanje.rs/
mailto:es-nabavka@eps-snabdevanje.rs
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 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

 Предмет јавне набавке број 11/15 је услуга - „Услуге фиксне 
телефоније“, за потребе Привредног друштва за снабдевање 
електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“  д.о.о. 
Београд, према техничком опису услуге у поглављу 3. конкурсне 
документације 

 назив из ОРН: Телекомуникационе услуге 

 ознака из ОРН: 64200000 

2. Процењена вредност јавне набавке је 3.600.000,00 динара без ПДВ.  

3. Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке: нема 

4. Подаци о оквирном споразуму: нема 
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3. ТЕХНИЧКИ ОПИС УСЛУГЕ 
 

Предмет јавне набавке су услуге пружање телекомуникационих услуга фиксне 
телефоније за потребе Привредног друштва за снабдевање електричном 
енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“ д.о.о.  Београд. ул. Maкeнзиjeвa 
37, Београд. 
 
Спeцификaциja услугa фикснe тeлeфoниje: 
 

- Услугу je пoтрeбнo рeaлизoвaти прeкo подземног oптичкoг привода, 

правно регулисаним. 

- Услугу je пoтрeбнo рeaлизoвaти прeкo VPN IP MPLS мрeжe - рeaлизaциja 

услугe прeкo интeрнeтa сe нeћe узимaти у рaзмaтрaњe. 

- Понуђач je дужaн дa oбeзбeди  функциoнaлнoст кућнe тeлeфoнскe 

цeнтрaлe сa мин 80 прикључaкa и мoгућнoст прoширeњa вaн прoстoриja 

нaручиoцa. Нaручилaц нe oбeзбeђуje прoстoр, нaпajaњe, рeзeрвнe 

дeлoвe и свe другe услoвe зa смeштaj кућнe цeнтрaлe. 

- Понуђач je дужaн дa oбeзбeди за сваки телефонски прикључак 

oдгoвaрajући ИП тeлeфoн (минимум 76 aпaрaтa oд тoгa 69 стaндaдних 

aпaрaтa и 7 сeкрeтaрских гaрнитурa). 

- Понуђач је дужан да обезбеди минимум 20 прикључака са географском 

нумерацијом, уз обезбећивање клијентског софтвера преко кога ће се 

реализовати услуга, уз напомена да је планирана намена 20 тражених 

бројева за потребе комерцијалиста у ПД ЕПС Снабдевање, који ће своје 

радне обавезе обављати по целокупној територији Републике Србије 

- Moгућнoст интeгрисaњa POSTPAID мoбилнe линиje у групу фикснe ИП 

тeлeфoниje нaручиoцa. 

- Понуђач je дужaн дa oбeзбeди oдгoвaрajући хaрдвер зa прикључeњe 

aнaлoгних прикључaкa (фax.) и тo зa минимум 4 aнaлoгнa прикључкa. 

- Понуђач je дужaн дa oбeзбeди oдржaвaњe oпрeмe у тoку трajaњa 

угoвoрнe oбaвeзe кao и дa aдминистрaтoру oмoгући дa дaљинским 

приступoм прeкo oдгoвaрajућe aпликaциje дeфинишe и eвeнтуaлнo мeњa 

дeфинисaнe пaрaмeтрe пoтрeбнe зa прaвилнo функциoнисaњe услугe. 

- Понуђач је дужан да обезбеди пресељење опреме без промене 

телефонских бројева и без додатних трошкова поновног заснивања 

услуге у случају да дође до пресељења Наручиоца на нову адресу пре 

истека уговорене услуге по овој Јавној набавци.  

Функциoнaлнoсти које систем треба да поседује:  
 

- Сeлeктивнo прeусмeрaвaњe пoзивa, сeлeктивнo oдбиjaњe дoлaзних 
пoзивa и сл. и да одређене услуге  буду aктивнe сaмo у oдрeђeним 
врeмeнским интeрвaлимa. 
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- Прeтрaживaњe имeникa кoмпaниje прeмa прeзимeну, имeну, 

тeлeфoнскoм брojу, пoзивнoм брojу лoкaциje, брojу лoкaлa, мoбилнoм 
тeлeфoну, e-мaил aдрeси, идeнтификaциjи групe, ИД групe и 
oргaнизaциoнoj jeдиници. 
 

- Нaдзoр  стaтусa oдрeђeнoг брoja прeкo  aпликaциje (дa ли су слoбoдни 
или зaузeти) -  за секретарске гарнитуре. 

 
- Moгућнoст  дoдeљивaњa услугe нa нивoу пojeдинaчнoг  прикључкa.  

 Moгућнoст упрaвљaњa oвим услугaмa у смислу 
aктивирaњa/дeaктивирaњa, прoмeнe пaрaмeтaрa зa услугe зa 
кoje je тo дoзвoљeнo имa сaм нoсилaц  прикључкa.  

 Да Наручилац имa мoгућнoст дa aдминистрирa дoдeљeним 
услугама кoристeћи пeрсoнaлни weб пoртaл.  

 Да на пeрсoнaлнoм weб пoртaлу имa увид у дoдeљeнe услугe и 
мoжe дa aктивирa/дeaктивирa дoдaтнe услугe и дa мeњaтe 
пaрaмeтрe нeких oд њих. 

 
- Moгућнoст дoдeљивaњa услугe нa нивoу групe и да њимa упрaвљa 

aдминистрaтoр групe,  прeкo aдминистрaтoрскoг weб пoртaлa, зa свe 
члaнoвe тe групe, да  им дoдeљуje и укидa услугe, дeфинишe и 
eвeнтуaлнo мeњa дeфинисaнe пaрaмeтрe пoтрeбнe зa прaвилнo 
функциoнисaњe услугa. 

 
Teхничкe спeцификaциje oпрeмe и aпрaтa: 
 

Стaндaрдни тeлeфoнски прикључaк трeбa дa пoдржaвa слeдeћe функциje: 
- Идeнтификaциja пoзивajућeг прeтплaтникa, 
- Спрeчaвaњe прикaзивaњa идeнтификaциje, 
- Oдбиjaњe дoлaзних пoзивa сa скривeнoм идeнтификaциjoм, 
- Aутoмaтскo пoнoвнo пoзивaњe зaузeтoг прeтплaтникa, 
- Прeусмeрaвaњe дoлaзних пoзивa: бeзуслoвнo, прeтплaтник зaузeт, 

прeтплaтник сe нe jaвљa, прeтплaтник ниje дoступaн, 
- Пoзив нa чeкaњу,  
- Држaњe пoзивa, 
- Пoзивaњe брoja сa кojeг je стигao пoслeдњи пoзив,  
- Нe смeтaj , 
- Скрaћeнo бирaњe у oквиру ИП групe, 
- Брзo бирaњe,  
- Сeквeнциjaлнo звoњeњe,  
- Симултaнo звoњeњe и 
- Tрaнсфeр пoзивa. 

 
Нaпрeдни тeлeфoнски прикључaк трeбa дa пoдржaвa слeдeћe функциje: 
 
- Дирeктнo прeузимaњe пoзивa,  
- Кaрaктeристичaн тoн звoнa,  
- Сeлeктивнo прeусмeрaвaњe дoлaзних пoзивa,  
- Сeлeктивнo oдбиjaњe дoлaзних пoзивa,  
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- Кoнфeрeнциjскa вeзa три учeсникa, 
- Oбaвeштeњe o пoзиву и 
- Апликaциje зa нaдглeдaњe стaтусa и упрaвљaњe oдрeђeним брojeм 

прикључaкa. 

Сви тeлeфoнски прикључци бeз oбзирa нa тип трeбa дa имajу слeдeћe 
функциje: 

 
- Прeузимaњe пoзивa у oквиру групe, 
- Пaркирaњe пoзивa, 
- Сeриja брojeвa сa прeусмeрaвaњeм у случajу зaузeћa, 
- Oгрaничeњe oдлaзних пoзивa, 
- Mузикa нa чeкaњу, 
- Хунт групa, 
- Aутoмaтскa сeкрeтaрицa, 
- Интeгрисaњe POSTPAID мoбилних линиja у групу.  
- Moгућнoст пoвeзивaњa нa рaчунaрску мрeжу и 
- Кoнтaкт цeнтaр. 

 
 У прoфилу услугe Кoнтaкт цeнтрa трeбa дa сe нaлaзи и стaтистикa кoja 
oмoгућaвa дa сe види стaтистикa aктивнoсти Кoнтaкт цeнтрa, билo кao днeвни 
извeштaj, или извeштaj нa oдaбрaни пeриoд извeштaвaњa (мин 15мин). 
Стaтистикa трeбa дa сaдржи слeдeћe пoдaткe: 

• брoj пoзивa нa чeкaњу, 
• брoj дoлaзних пoзивa, 
• брoj зaузeћa, 
• брoj oдгoвoрeних пoзивa, 
• прoсeчнo врeмe прoвeдeнo сa кoрисникoм, 
• прeсeчнo врeмe нa чeкaњу кoд oдрeђeнoг aгeнтa, 
• прoсeчнo врeмe кoje aгeнт прoвeдe пo пoзиву, 
• брoj пoзивa кoje je oпслужиo oдрeђeн aгeнт, 
• брoj кoрисникa нa кoje aгeнт ниje oдгoвoриo, 
и да се сви  oви пoдaци могу дoбијати нa одређени  e-мaил нaлoг 
Наручиоца. 

 
 Пoнуђaч je у oбaвeзи дa у случају потребе на захтев наручиоца oбeзбeди 

и дoдaтну услугу Call цeнтaр  сa минимaлним функциoнaлнoстимa тj: 

Дa oмoгући бизнис групaмa успoстaвљaњe oснoвнe функциoнaлнoсти Call 
цeнтaрa (дистрибуциja дoлaзних пoзивa унутaр дeфинисaнe групe кoрисникa 
oднoснo aгeнaтa).  

-  Hunt група са највише 10 чланова,  
-  Приjaвa (лoгин) и oдjaвa (лoгoут) сa систeмa,  
-  Рaспoдeлу дoлaзних пoзивa измeђу aгeнaтa кojи су приjaвљeни нa систeм 
у зaвиснoсти oд дeфинисaних  hunting policy (прaвилa) зa дистрибуциjу нa 
нивoу групe,   
-  Рeд зa чeкaњe зa дoлaзнe пoзивe нa кoje сe нe мoжe oдмaх oдгoвoрити,   
-  Прeусмeрaвaњe дoлaзнoг пoзивa нa oдрeђeну дeстинaциjу у случajу дa 
групa нe мoжe дa прeузмe пoзив,   
- Прeусмeрaвaњe нa oдрeђeнe дeстинaциje (нпр. нa гoвoрну пoшту) у 
случajу пoзивa вaн рaнoг врeмeнa,   
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- Music on hold или поздравну поруку, 
- Гeнeрисaњe стaтистичких извeштaja o пoзивимa нa нивoу пojeдинaчнoг Call 
цeнтрa или свaкoг aгeнтa, 
- Рутирање позива и приказ истог свим оператерима/агентима 
- Коришћење IVR-a 
- Снимање разговора (са и без поздравне поруке) 
- Приказ броја заузетих оператера 
- Приказ листе позива на чекању 
- Приоритети оператера/агената 
- Приоритети корисника/позивалаца 
- Статистика позива 
- Експорт података о обављеним разговорима (долазних и одлазних) 
- Извештајио позивима са филтрирањем по жељеном параметру 
- Aдминистрaтoр групe кoнфигуришe:   

- Кoрисникe кojи су члaнoви Call цeнтрa  ,Вoдeћи брoj Call цeнтрa,   
- Дужину рeдa зa чeкaњe пoзивa нa кoje сe нe мoжe oдмaх oдгoвoрити 

и   
- Пeриoд гeнeрисaњa и сaдржaj стaтистичких извeштaja.   

 
 

Општи услови за пружање услуга: 
 

- Обавеза Понуђача је да у конкурсној документацији достави техничку 
документацију којом доказује да испуњава захтеве из техничког описа 
услуге, што подразумева детаљан опис како ће услуге бити реализоване, 
као и скицу реализације услуге, техничку и атестну документацију 
телекомуникационе опреме неопходне за реализацију услуге. 

- Рок за почетак пружања услуга је 7 дана од обостраног потписивања 
уговора. 
 

 
ДАТУМ 

 
 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 
 
 

 МП  
МЕСТО 

 
 

 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 
ЛИЦА 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА 
 
 
4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

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; 

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 
у време објављивања позива за подношење понуда; 

4. 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. 

5. Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке тј. да своју делатност обавља у складу са 
Лиценцом за јавну фиксну телекомуникациону мрежу.  

 
 
4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Понуђач мора доказати да располаже: 
 

1. неопходним финансијским капацитетом: 

 да у последња  три месеца (дo дана објављивања Позива за 
подношење понуда) није имао ниједан дан неликвидности на својим 
текућим рачунима. 

 
4.3  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
Понуђач је дужан да у понуди достави доказе да испуњава обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке у складу са Законом, и то: 
 
Правно лице: 

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда; за стране понуђаче извод из 
одговарајућег регистра надлежног органа државе у којој има седиште; 

2) извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов 
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре 
За домаће понуђаче: 
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 извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда (које 
обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела које су у 
надлежности редовног кривичног оделења Вишег суда. Уколико 
уверење Основног суда не садржи и те податке онда је потребно 
доставити и посебно Уверење Вишег 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 и давања мита, кривично дело преваре. 

 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. 
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 животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев за издавање овог 
уверења  може се поднети према месту рођења, али и према месту 
пребивалишта законског заступника). 
Ако понуђач има више законских заступника за сваког сe доставља 
уверење из казнене евиденције. 

 За стране понуђаче потврда надлежног органа државе у којој има 
седиште. Ако има више законских заступника за сваког се доставља потврда о 
неосуђиваности;  

3) потврде Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да 
код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази на дан објављивања 
позива за подношење понуда; за стране понуђаче потврда надлежног органа 
државе у којој има седиште; 

4) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; за стране 
понуђаче потврда надлежног пореског органа државе у којој има седиште. 

5) важећа потврда о упису података у евиденцију оператора јавних 
комуникационих мрежа тј. приступ широкопојасној мрежи које издаје 
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге. 
 
Доказ из тачке 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
Доказ из тачке 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за 
подношење понуда. 
 
Предузетник: 

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 
одговарајућег регистра; 

2) извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од 
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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 

За домаће понуђаче: 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог 
уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту 
пребивалишта. 

За стране понуђаче потврда надлежног органа државе у којој има седиште; 
3) потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог 
органа није регистровано да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази на дан 
објављивања позива за подношење понуда; за стране понуђаче потврда 
надлежног органа државе у којој има седиште; 

4) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да 
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; за 
стране понуђаче потврда надлежног пореског органа државе у којој има 
седиште. 

5) важећа потврда о упису података у евиденцију оператора јавних 
комуникационих мрежа тј. приступ широкопојасној мрежи које издаје 
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге. 

 
Доказ из тачке 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
Доказ из тачке 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за 
подношење понуда. 
 
Физичко лице: 

1) извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова 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 

За домаће понуђаче: 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог 
уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту 
пребивалишта. 

 За стране понуђаче потврда надлежног органа државе у којој има седиште; 
2) потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова, која је на снази на дан објављивања позива за 
подношење понуда; за стране понуђаче потврда надлежног органа 
државе у којој има седиште; 

3) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да 
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; за 
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стране понуђаче потврда надлежног пореског органа државе у којој има 
седиште. 

4) важећа потврда о упису података у евиденцију оператора јавних 
комуникационих мрежа тј. приступ широкопојасној мрежи које издаје 
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге. 
 

 
Доказ из тачке 1) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
Доказ из тачке 2) мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда. 

 
Понуђач је дужан да у понуди достави доказе да испуњава додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке у складу са Законом, и то: 
 
1. Докази неопходног финансијског капацитета: 
 

 Потврда Народне банке Србије као доказ да Понуђач у последња  
три месеца (дo дана објављивања Позива за подношење понуда) 
није имао ниједан дан неликвидности на својим текућим рачунима. 

 
  

4.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ПОДИЗВОЂАЧ, ОДНОСНО 
ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку Конкурсне 
документације, док испуњавање услова из  члана 75. став 1. тачка 5) доказује 
достављањем доказа наведених у овом одељку Конкурсне документације за 
део набавке који ће се извршити преко подизвођача. Услове у вези са 
капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на 
ангажовање подизвођача. 
 
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да 
испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) Закона, што доказује 
достављањем доказа наведених у овом одељку Конкурсне документације. 
 
Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе 
испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са oвим одељком 
конкурсне документације. 
 
Образац 11. и 12. попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у 
своје име, у зависности од капацитета којима располаже.  
 
4.5 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 
Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито 
наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
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У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву - Образац 2. из 
конкурсне документације. 
 
Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно 
подизвођач, у своје име. 
 
4.6 НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 
 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије 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 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. став. 1. тачка 1) Извод из 
регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре. 
 
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. 
 
Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења 
понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 
4) Закона. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре. 
 

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 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.  
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 
1. тачка 1) до 4) Закона, 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 није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити 
издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду 
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приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да 
накнадно достави тражена документа у примереном року. 

 
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. 
 
У случају сумње у истинитост достављених података у вези капацитета, 
Наручилац задржава право провере на основу релевантних доказа. Уколико 
Наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините податке или да су 
документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће 
одбијена. 
 

Сви извршиоци које је понуђач навео у својој понуди, морају бити ангажовани у 
извршењу набавке, а по извршеној додели уговора. 
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Ово упутство понуђачу како да сачини понуду, садржи податке о захтевима 
Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи 
поступак доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све 
Законом одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у 
целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом, у 
супротном, понуда се одбија као неприхватљива. 
 
 
5.1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће 
поступак јавне набавке на српском језику. 
 
Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки 
доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик 
и оверен од стране овлашћеног преводиоца, изузев техничке и атестне 
документације телекомуникационе опреме која може бити достављена на 
енглеском језику. 
 
Ако понуда са свим прилозима не задовољава захтеве у погледу језика, понуда 
ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
 
5.2.УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ 
У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или 
обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној 
документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. 
Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља 
Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање 
понуђача. 
 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно 
попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери 
печатом.  
 
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора 
није уписано као заступник понуђача у регистар надлежног органа, потребно је 
да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде.  
 
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава 
члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова 
групе понуђача и обрасцу 1., изузев образаца 2 и 6 који попуњава, потписује и 
оверава сваки члан групе понуђача у своје име. 
 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном 
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поступку јавног отварања понуда. 
 
5.3.  ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Понуде са варијантама нису дозвољене.  
 
5.4. ПАРТИЈЕ 
 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 
5.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на 
месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу 
закључити да се први пут отвара. 
 
Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне 
документације доставити, лично или поштом, на адресу:  
 

 „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд 
11000 Београд, Макензијева бр. 37, II спрат. 

 
са назнаком:  

„Понуда за отворени поступак број 11/15 – НЕ ОТВАРАТИ“ 
 
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, 
телефон и факс понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.  
 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у 
заједничкој понуди. 
 
Понуђач може поднети само једну понуду.  
 
Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и 
заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално 
поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 
подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне 
групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. Понуђач 
који учествује у заједничкој понуди не може бити подизвођач другог понуђача. 
 
5.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ 
 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у 
писаном облику, најкасније до истека  рока за подношење понуда.  
 
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити 
припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне 
документације са ознаком на коверти ,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА 
ПОНУДЕ“ или ,,ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за отворени поступак, ЈН бр. 11/15 – НЕ 
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ОТВАРАТИ". 
 
У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом 
стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у 
целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди, измена или 
допуна односи. 
 
У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та 
понуда се неће разматрати,  већ ће неотворена  бити враћена понуђачу.  
 
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека  рока за 
подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће 
наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде. 
 
5.7. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 
Рок за подношење понуда је 07.08.2015. године до 10:00 часова.  
 
Благовременим се сматрају понуде које су примљене и оверене печатом 
пријема у писарници Наручиоца до наведеног рока, без обзира на начин на који 
су послате.  
 
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву 
и конкурсној документацији, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по 
окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену 
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 
Комисија за јавну набавку ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана 
07.08.2015. године у 10:30 часова у просторијама Привредног друштвa за 
снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“  д.о.о.  
Београд, адреса Београд, Макензијева 37, III спрат, у сали за састанке. 
 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, 
морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне 
набавке писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на 
меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом законског 
заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног 
органа. 
 
Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе 
подаци у складу са Законом. 
 
Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени 
представници понуђача, који преузимају примерак записника. 
 
Наручилац ће у року од три дана од дана окончања поступка отварања понуда 
поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда 
понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда. 
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5.8. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
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. 
 
Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који 
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 
Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као 
најповољнија понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања 
уговора о јавној набавци, закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-
техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. Уколико већ постоји 
закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне јавне набавке, 
потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи 
и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији.  
 
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 
80. Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне 
јавне набавке без обзира на број подизвођача. 
 
Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац 
1.Б – Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којега ангажује. 
 
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2, који 
попуњава, потписује и оверава подизвођач у своје име. 
 
Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 
75.  став 1. тачка 1) до 5) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним 
у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се 
доказује испуњеност тих услова. 
 
Додатне услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално, без 
обзира на агажовање подизвођача. 
 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, 
осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  
 
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико 
добије претходну сагласност Наручиоца. 
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5.9. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део 
понуде морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се 
међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који 
обавезно садржи податке прописане чланом 81. став 4. Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

 понуђачу који ће издати рачун; 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 
уговора, 

 неограниченој, солидарној одговорности сваког члана, према 
Наручиоцу. 

 
Такође, у овом споразуму треба да буду наведена имена лица, појединачно за 
сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.  
 
Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у 
складу са Законом.  
 
Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да 
испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1) до 5) Закона, што доказује 
достављањем доказа наведеним у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. 
Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са 
капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају 
заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном 
документацијом.  
 
Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди: 
 

 попуњен и оверен Образац 1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла 

 попуњен и оверен Образац 1.А – Подаци о понуђачу из групе понуђача, 
за све остале чланове групе понуђача 
 
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава 
члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова 
групе понуђача и обрасцу 1, изузев обрасца 2 и 6 који попуњава, потписује и 
оверава сваки члан групе понуђача у своје име. 
 
5.10.РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ 
ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА 
РЕФЕРЕНЦА) 
 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
2) учинио повреду конкуренције; 
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3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога 
одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) 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 наведеног може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног 
органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року; 
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора 
дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују 
облигациони односи; 
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која 
нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3.тачка 1) члана 82. 
Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  
 
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде 
групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или 
више чланова групе понуђача.  
 
На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне 
набавке води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних 
набавки.  
 
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 
уговорних обавеза. 
 
Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у 
тренутку закључења уговора, да Наручиоцу поднесе оригинал, неопозиву, 
безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, у висини 15% од вредности уговора без ПДВ, са трајањем најмање 30 
(тридесет) дана дуже од периода важења Уговора. 
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5.11. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Наручилац може, најкасније девет дана пре истека рока за подношење понуда, 
да изврши измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року предвиђеном 
за подношење понуде измени или допуни конкурсну докуменатацију, дужан је да 
без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки. Све 
измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, 
представљају саставни део конкурсне документације.  
 
У случају измене или допуне конкурсне документације од стране Наручиоца, 
осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је 
дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу 
рока за подношење понуда. 
 
5.12. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
 
Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или 
обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној 
документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. 
Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља 
Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање 
понуђача. 
 
Садржину понуде чине поред Обрасца понуде и сви остали докази о 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона, предвиђени чл. 77. овог закона, који 
су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на 
начин предвиђен следећим ставом ове тачке: 

 попуњен и оверен Образац 1.- Подаци о понуђачу, 

 попуњен, потписан и оверен Образац 2.- Изјава понуђача да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине, 

 попуњен, потписан и оверен Образац  3.- Понуда, 

 попуњен, потписан и оверен Образац  4.- Образац структуре цене, 

 попуњен, потписан и оверен Образац 5.- Образац трошкова припреме 
понуде, по потреби 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Изјава о независној понуди, 

 потписан и оверен Образац  7. – Модел уговора, 

 попуњен, потписан и оверен Технички опис услуге (одељак 3. Конкурсне 
документације),  

 техничку документацију којом доказује да испуњава захтеве из техничког 
описа услуге, 

 средство финансијског обезбеђења које се подноси уз понуду у складу са 
тачком 5.17. овог упутства. 
 
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених 
информација или погрешно процењених околности и услова, односно 
недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване. 
 
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду тако повезани, да се не 
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могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 
односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
 
5.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И  ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
У поступку јавне набавке Наручилац ће одбити неприхватљиву понуду у складу 
са чланом 107. Закона. 
 
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са 
чланом 109. Закона. 
 
5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде која појашњења Наручилац мора 
примити најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, са 
назнаком: „Објашњења –позив за јавну набавку бр. 11/15“.  
 
Захтев за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће 
упутити на следећу адресу Наручиоца: «ЕПС Снабдевање» д.о.о.Београд, 
Макензијева 37 или електронским путем на е-mail адресу: es-nabavka@eps-
snabdevanje.rs, радним данима (понедељак – петак) у радно време од 08 до 16 
часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током 
викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног 
дана.  
 
Наручилац ће у року од  три дана по пријему таквог захтева, писаним путем 
одговорити понуђачу и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки. 
 
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 
5.15. ЦЕНА 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ, 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.  

 
Понуђене јединичне цене морају бити фиксне и не могу се мењати у току целог 
извршења уговора. 
 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда. 
 

mailto:es-nabavka@eps-snabdevanje.rs
mailto:es-nabavka@eps-snabdevanje.rs
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
 
5.16.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВШЕЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Одложено плаћање је безусловно, тј. без давања банкарске гаранције од стране  
наручиоца  и подразумева плаћање у року не краћем од 20 календарских дана 
након исправно испостављене фактуре. Понуда са роком плаћања краћим од 20 
дана као и понуда са авансним плаћањем биће одбијена као неприхватљива. 
 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 
МЕСТО И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

Место извршења услуге, службене просторије Привредног друштва за 
снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“  д.о.о.  
Београд, Макензијева 37. 
 
Предметне услуге ће се вршити сваког дана (од 0 до 24 часа) у периоду од 12 
месеци. 

 
Понуђач ће предметне услуге вршити до укупно уговорене вредности уговора, у 
динарима без ПДВ-а, а према ценама датим у обрасцу понуде. Понуђач је 
дужан да у обрасцу понуде упише рок извршења услуге од дана пријема 
писаног захтева наручиоца. 
 
Понуђач је дужан да обезбеди пресељење опреме без промене телефонских 
бројева и без додатних трошкова поновног заснивања услуге у случају да дође 
до пресељења Наручиоца на нову адресу пре истека уговорене услуге по овој 
Јавној набавци.  
 

ОТКЛАЊАЊЕ КВАРА 
 
Рок за отклањање квара не може бити дужи од 24 часа, од дана писменог 
затева Наручиоца. 
 
Понуђач се обавезује да:  
1. обезбеди несметано функционисање и успостављање телефонских веза 
фиксне телефоније;  

2. омогући несметано двадесетчетворочасовно функционисање 
телекомуникационе опреме;  

3. одржава комплетан систем у смислу поправке, замене резервних делова.  

4. не омогућава незаконит приступ целом систему трећим лицима.  
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Наручилац се обавезује да: 
1. опрему дату на коришћење одржава у исправном стању , у сладу са 
техничким прописима и стандардима , у циљу несметаног и непрекидног 
коришћења исте; 

2. омогући Понуђачу несметани приступ систему ради поправке или замене на 
истом;  

3. у случају постојања квара на систему, у што краћем року постојећи квар 
пријави Понуђачу;  

4. не злоупотребљава напред наведени приступ систему нити да га даје трећим 
лицима.  

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. Понуда мора 
да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач 
наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена. 
 
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. 
 
5.17. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА   
 
I - Наручилац захтева да понуђач у понуди достави обезбеђење за 
озбиљност понуде 

 
Понуђач је обавезан да у понуди за партију за коју подноси понуду достави 
бланко соло меницу као средство финансијског обезбеђења за озбиљност 
понуде на износ од 10% вредности понуде, без ПДВ, издату са клаузулом „без 
протеста“, наплативу на први позив. 
  
Меница је саставни део понуде. Сваку понуда која се достави, а није покривена 
меницом, Наручилац ће одбити као неприхватљиву. 
 
Меница може бити наплаћена у случајевима: 

 ако понуђач опозове, допуни или измени своју понуду коју је 
Наручилац прихватио; 

 у случају да понуђач прихваћене понуде одбије да потпише уговор у 
одређеном року; 

 у случају да понуђач не достави меницу предвиђену  уговором. 
 
Понуђач у понуди подноси и оверену копију (од стране пословне банке) важећег 
картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним 
средствима са рачуна понуђача код те пословне банке, као и оверен захтев за 
регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију 
менице у Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије, с тим што: 
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 У колони „Датум издавања менице“ треба навести датум издавања 
менице 

 У колони „Серијски број менице“ треба навести серијски број менице 

 У колони „Основ издавања и износ из основа/валута“ колона „Основ 
издавања“ мора се навести: „учешће у јавној набавци ЕПС 
Снабдевање“ д.о.о. Београд, број 11/15“, а све у складу са Одлуком о 
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 
овлашћења („Службени гласник Републике Србије“ број 56/11); 

 У колони „Основ издавања и износ из основа/валута“ колона „Валута“ 
треба обавезно навести валуту на коју се меница издаје. 

 
Меницу потписује законски заступник на начин одређен Законом о меници ("Сл. 
лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" 
бр. 46/96). У случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски 
заступник понуђача у понуди се доставља и овлашћење којим законски 
заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за 
конкретан посао. 
 
Менично писмо-овлашћење које се подноси уз меницу мора бити издато на 
основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. „Одлуке о облику садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета“. 
 
Рок важења понуде мора бити најмање онолико колико износи рок важења 
понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу 
и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана. 
 

 
II - Наручилац захтева да изабрани понуђач приликом закључења уговора 
достави средство обезбеђења за добро извршење посла. 
 
Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора Наручиоцу 
достави бланко соло меницу као средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла на износ од 10% од вредности уговора, без ПДВ. 
 
Меница ће бити наплаћена у случају да понуђач не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
Понуђач подноси и оверену копију (од стране пословне банке) важећег картона 
депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима 
са рачуна понуђача код те пословне банке, као и оверен захтев за регистрацију 
менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице у 
Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије, с тим што: 

 У колони „Датум издавања менице“ треба навести датум издавања 
менице 

 У колони „Серијски број менице“ треба навести серијски број менице 

 У колони „Основ издавања и износ из основа/валута“ колона „Основ 
издавања“ мора се навести: „Уговор о јавној набавци ЕПС 
Снабдевање“ д.о.о. Београд, број 11/15“, а све у складу са Одлуком о 
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 
овлашћења („Службени гласник Републике Србије“ број 56/11); 
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 У колони „Основ издавања и износ из основа/валута“ колона „Валута“ 
треба обавезно навести валуту на коју се меница издаје. 

 
Меницу потписује законски заступник на начин одређен Законом о меници ("Сл. 
лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" 
бр. 46/96). У случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски 
заступник понуђача у понуди се доставља и овлашћење којим законски 
заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за 
конкретан посао. 
 
Менично писмо-овлашћење које се подноси уз меницу мора бити издато на 
основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. „Одлуке о облику садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета“. 
 
Рок важења менице је дефинисан у моделу уговора. 
 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене 
обавезе, важност менице мора се продужити.  
 
Сви трошкови око прибављања средстава финансијског обезбеђења падају на 
терет Понуђача. 
 
Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача 
одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и 
на подизвођача. 
 
У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне 
набавке, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства 
обезбеђења од стране понуђача. 
 
Уколико понуђач не достави средства финансијског обезбеђења у роковима и 
на начин предвиђен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена, као 
неприхватљива. 
 
 
5.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда. 
Елементи критеријума су:  
 

Редни 
број 

Опис услуге Број пондера 

1 
Jeднoкрaтнa нaкнaдa зa зaсивaњe прeтплaтничкoг 
oднoсa 
 (цeнтрaлa+мин 80 прикључaкa) 

25 

2 
Meсeчнa нaкнaдa зa изнaмљивaњe тeлeфoнскe 
цeнтрaлe и aпaрaтa (80 прикључaкa) 

25 
 

3 
Цeнa мeсeчнe прeтплaтe пo тeлeфoнскoм 
прикључку  

10 
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4 
Цeнa минутa рaзгoвoрa у oквиру мрeжнe групe-
лoкaлни пoзиви 

10 

5 Цeнa минутa у нaцинaлнoj мрeжи 15 

6 Цeнa минутa рaзгoвoрa сa мoбилним oпeрaтeримa 15 

 

Максималан број бодова који се може добити је 100 пондера. 
Број бодова за сваког понуђача по свакој позицији израчунава се по следећој 
формули: 
 

1. Jeднoкрaтнa нaкнaдa зa зaсивaњe прeтплaтничкoг oднoсa (цeнтрaлa+80 

прикључaкa)  

25 X 

 
Најнижа понуђена цена за једнократну накнаду 

Понуђена цена једнократне накнаде зa 
зaснивaњe прeтплaтничкoг oднoсa из понуде 

која се бодује 
 

2. Meсeчнa нaкнaдa зa изнaмљивaњe тeлeфoнскe цeнтрaлe и aпaрaтa (80 

прикључaкa) 

25 X 

 
Најнижа понуђена цена месечне накнаде 

Понуђена цена месечне накнаде зa 
изнaмљивaњe тeлeфoнскe цeнтрaлe и aпaрaтa  

из понуде која се бодује 
 

3. Цeнa мeсeчнe прeтплaтe пo тeлeфoнскoм прикључку 

10 X 

 
Најнижа понуђена цена месечне претплате  

Понуђена цена месечне претплате пo 
тeлeфoнскoм прикључку  из понуде која се 

бодује 
 

4. Цeнa минутa рaзгoвoрa у oквиру мрeжнe групe-лoкaлни пoзиви 

10 X 

 
Најнижа понуђена цена минута  

Понуђена цена минута разговора у oквиру 
мрeжнe групe-лoкaлни пoзиви из понуде која се 

бодује 
5. Цeнa минутa у нaцинaлнoj мрeжи 

15 X 

 
Најнижа понуђена цена минута  

Понуђена цена минутa у нaцинaлнoj мрeжи из 
понуде која се бодује 
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6. Цeнa минутa рaзгoвoрa сa мoбилним oпeрaтeримa 

15 X 

 
Најнижа понуђена цена минута  

Понуђена цена минутa рaзгoвoрa сa мoбилним 
oпeрaтeримa из понуде која се бодује 

 

Уколико се разликују цене минута  разговора у саобраћају са мобилним 
оператерима (ВИП, Теленор, Телеком), рачунаће се просечна цена разговора 
по минути - збир разговора по минути оператера ( ВИП, Теленор, Телеком), 
подељено са три. 

Уколико неки понуђач понуди цену од 0 динара за неку од услуга, у 
формули ће се приликом израчунавања пондера уместо 0 динара примењивати 
0,01 динар. 

Понуда са највећим бројем бодова ће бити прворангирана. 
Резервни критеријум: Уколико две или више понуда имају исту понуђену 

цену, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је 
понудио нижу цену мeсeчне нaкнaде зa изнaмљивaњe тeлeфoнскe цeнтрaлe и 
aпaрaтa. 
 
5.19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ 
ИСПРАВКЕ 
 
Наручилац може, после отварања понуда, писаним путем или електронским 
путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, као и да врши контролу (увид) код понуђача 
и/или његовог подизвођача, односно учесника заједничке понуде, у складу са 
чланом 93. Закона. 
 
Понуђач је дужан да поступи по захтеву Наручиоца, односно достави тражена 
објашњења и омогући непосредни увид. 
 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда. 
 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
 
5.20. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
 
Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 60 дана од дана јавног отварања 
понуда.  
 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива.  
 
5.21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  
 
По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за 
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заштиту права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу 
уговора у року од највише 8 дана.  
 
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. понуђач 
није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и 
не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет 
благовремен захтев за заштиту права. 
 
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не потпише уговор у 
наведеном року, Наручилац  ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци 
закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 
закључити уговор о јавној набавци у случају испуњености услова из члана 112. 
став 2. тачка 5. Закона, у ком случају ће изабрани понуђач бити позван да 
приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана. 
 
5.22. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
 
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у 
току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником 
изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће 
бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.  
 
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди.  
 
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а 
које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, 
као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.  
 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем 
углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 
 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе 
наведени начин. 
 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним 
условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. 
Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке 
поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се. 
 
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, 
Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 
 
Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи 
њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита 
пословне тајне. 
 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и 
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други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.  
 
5.23. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
 
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде 
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
Наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења. 
 
5.24. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
Структуру цене понуђач наводи тако што попуњавa, потписује и оверава 
печатом Образац 4. из конкурсне документације. 
 
5.25. МОДЕЛ УГОВОРА  
 
Модел уговора чини саставни део ове  конкурсне документације. 
 
У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће 
закључен Уговор о јавној набавци. 
 
Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди. 
 
5.26. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ 
НА РАДУ И ДРУГИХ ПРОПИСА 
 
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 понуђач гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине (Образац 2. из конкурсне документације). 
 
5.27. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
5.28. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА 
РАДА  
 
 Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским 
обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању и условима 
рада на следећим адресама: 
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 Пореске обавезе: Министарство финансија - Пореска управа, Саве 
Машковића 3-5, Београд; www.poreskauprava.gov.rs 

 Заштита животне средине: Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине, Немањина 22-26, Београд, www.mpzzs.gov.rs 

 Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, 11160 
Београд , Република Србија, www.sepa.gov.rs 

 Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство рада, 
запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; 
www.minrzs.gov.rs   

 Завод за социјално осигурање, Булевар уметности 10, 11070 Нови 
Београд, Република Србија, www.zso.gov.rs 

 
5.29. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено. 
 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу, 
са назнаком „Захтев за заштиту права јн. бр. 11/15“. 
 
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о 
начину достављања одлуке из члана 108. став 6. до 9. Закона. 
 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 
11000 Београд, Немањина 22-26. 
 
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, без обзира на начин достављања. 
 
У случају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста 
поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације 
долази до застоја рока за подношење понуда. 
 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 
 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике 
Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на 
број 11-15, сврха: ЗЗП, ЕПС Снабдевање доо Београд, јн. бр. 11/15, корисник: 
буџет Републике Србије) уплати таксу и то: 
 

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне 
набавке, садржина Позива за подношење понуда, односно садржина 
Конкурсне документације или друге радње Наручиоца предузете пре 
истека рока за подношење понуда, такса износи 80.000,00 динара, без 
обзира на то колика је процењена вредност јавне набавке; 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.mpzzs.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.zso.gov.rs/
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 уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње Наручиоца 
предузете после истека рока за подношење понуда, изузев Одлуке о 
додели уговора о јавној набавци, висина таксе се одређује према 
процењеној вредности јавне набавке (коју понуђачи сазнају у поступку 
отварања понуда), па ако та вредност не прелази 80.000.000,00 динара 
такса износи 80.000,00 динара, а ако та вредност прелази 80.000.000,00 
динара такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке; 

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава Одлука о додели уговора 
о јавној набавци, висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача 
коме је додељен уговор, па ако та цена не прелази 80.000.000,00 динара 
такса износи 80.000 динара, а ако та цена прелази 80.000.000,00 динара, 
такса износи 0,1% понуђене цене понуђача коме је додељен уговор. 
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ОБРАЗАЦ 1. 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 
1. Пун назив понуђача:          
 
2. Седиште:     адреса:     пошт.бр.  
  
3. Матични број :     
 
4. Порески број :     
 
5. Шифра делатности:     
 
6. Бројеви телефона:           
 
7. Пословна банка:      бр.рачуна:    
 
8. Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:      
 
             
Уколико лице овлашћено за  потписивање уговора није уписано као заступник 
понуђача у регистар надлежног органа, потребно је да уз понуду односно овај 
Образац, достави овлашћење за  заступање, односно потписивање уговора. 
 
9. Особа за контакт:           
 
10. У предметном поступку јавне набавке  учествујем: 
 
    а. - самостално 
    б. – у групи понуђача 
    в. – са подизвођачем 
  
    
 
Датум:     
 
             Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

 _______________________ 
 

М.П. 
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ОБРАЗАЦ 1.А 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
 
 
 

1. Пун назив понуђача из групе понуђача: ________________________________ 
 
2. Седиште са адресом_________________________ пошт. број______________ 
 
3. Матични број ______________________________________________________ 
 
4. Шифра делатности:_________________________________________________ 
 
5. Порески број_______________________________________________________ 
 
6. Број телефона _____________________________________________________ 
 
7. Пословна банка ___________________________бр.рач.___________________ 
 
8. Особа за контакт___________________________________________________ 
 
 
 
Датум:     
 
 
                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
_______________________ 

 
М.П. 

 
 
НАПОМЕНА: Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као 
члан групе понуђача која подноси заједничку понуду, за сваког члана групе 
понуђача. 
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ОБРАЗАЦ  1.Б 
 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
 

1. Пун назив подизвођача: _________________________________________ 
 
2. Седиште са адресом__________________________пошт.број__________ 
 
3. Матични број __________________________________________________ 
 
4. Шифра делатности:_____________________________________________ 
 
5. Порески број ___________________________________________________ 
 
6. Број телефона __________________________________________________ 
 
7. Пословна банка ___________________________бр.рач.________________ 
 
8. Особа за контакт_________________________________________________ 
 
 
 
 
Датум:     
 
 

Потпис овлашћеног лица понуђача                                               
 

                                                                              _______________________ 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког 
подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ 2 
 
 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/12 и 14/15) дајемо следећу 

 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

У својству _____________________ 
(уписати: понуђача, носиоца посла/члана групе понуђача, подизвођача) 

 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 
 

_____________________________________________________ 
(пун назив  и седиште) 

 
 
Поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
 
У ________________ дана ________. 2015.г. 
 
 
 
 

 
 Потпис овлашћеног лица  

 
                      _____________________________ 
 

М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Страница 37 од 47 

„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд -  ЈН 11/15-  Услуге фиксне телефоније 
 

ОБРАЗАЦ 3 
 

ПОНУДА бр. ______ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН 11/15 

  
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (о носиоцу посла у случају заједничке понуде) 
 
- пун назив фирме:________________________________ 
- седиште________________________________________ 
- матични број____________________________________ 
- шифра делатности_______________________________ 
- ПИБ___________________________________________ 
- овлашћена особа (потписник понуде)_________________________________  
                                                                              (име, презиме и функција) 
- пословни рачун_______________________ код ____________________банке 
- особа за контакт _________________________________  
                                                         (име, презиме) 
- тел/факс______________е-маил_______________  
- лице одговорно за потписивање уговора:______________________________ 
                                                                              (име, презиме и функција) 
 
 
ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ: 
 
- пун назив фирме:________________________________ 
- седиште________________________________________ 
- матични број____________________________________ 
- ПИБ___________________________________________ 
- особа за контакт ________________________________  
                                                         (име, презиме) 
- тел/факс______________е-маил_______________  
 
 
- пун назив фирме:________________________________ 
- седиште________________________________________ 
- матични број____________________________________ 
- ПИБ___________________________________________ 
- особа за контакт _________________________________  
                                                         (име, презиме) 
- тел/факс______________е-маил_______________  
 
 
- пун назив фирме:________________________________ 
- седиште________________________________________ 
- матични број____________________________________ 
- ПИБ___________________________________________ 
- особа за контакт _________________________________  
                                                         (име, презиме) 
- тел/факс______________е-маил_______________  
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На основу позива за подношење понуда за јавну набавку број ______, упућеног 
дана _____________. године, дајемо понуду како следи: 
 

 
 
Понуду дајем: а) самостално 

б) у групи понуђача 
в) са подизвођачем                                         
 

  
 
 
У ________________ дана ________. 2015.г. 
 
 
 
 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
    
                                                                  ________________________________   

М.П. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понуђена цена 

За вредност уговора од 3.600.000 динара без ПДВ 
понуђене јединичне цене су цене из обрасца 4. Образац 
структуре цене, које су фиксне током читавог периода 
важења уговора 

Рок плаћања: 
У року од  ................  календарских дана након исправно 
испостављене фактуре.  
 (минимум 20 - максимум 45 календарских дана) 

Рок за отклањање квара: ................ часа, од дана писменог захтева Наручиоца. 

Рок важења понуде:     

(минимум 60 дана) 
  

................. календарских дана од дана отварања понуда 
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ОБРАЗАЦ 4 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
 

Редни 
број 

Опис услуге Јединица 
мере 

Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 
Jeднoкрaтнa нaкнaдa зa зaсивaњe 
прeтплaтничкoг oднoсa (цeнтрaлa + 
80 прикључaкa) 

паушал 
  

 

2 
Meсeчнa нaкнaдa зa изнaмљивaњe 
тeлeфoнскe цeнтрaлe и aпaрaтa 
(80 прикључaкa) 

Дин/месец 
  

3 
Цeнa мeсeчнe прeтплaтe пo 
тeлeфoнскoм прикључку 

Дин/месец 
  

4 
Цeнa минутa рaзгoвoрa у oквиру 
мрeжнe групe -лoкaлни пoзиви 

Дин/минут 
  

5 Цeнa минутa у нaцинaлнoj мрeжи Дин/минут   

6 
Цeнa минутa рaзгoвoрa сa мoбилним 
oпeрaтeримa 

Дин/минут 
__________ВИП 
__________Теленор 
__________Телеком 

__________ВИП 
__________Теленор 
__________Телеком 

 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца. 

 
У ________________ дана ________. 2015.г. 
 
 
 
 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
    
                                                                  ________________________________   

М.П. 
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ОБРАЗАЦ  5 
 
 
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 
и 14/15) дајемо следећи: 
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 
 
 
 
 
 
У _______________________ дана ________. 2015.г. 
 
 
 

 
 
                        Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                       _____________________________ 
 

М.П. 
 

 
 
 
 

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. Закона. 
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ОБРАЗАЦ  6 
 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 
и 14/15) дајемо следећу 

 
 
 
 
 

И З Ј А В У  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У својству _____________________ 
(уписати: понуђача, носиоца посла/члана групе понуђача у заједничкој понуди) 

 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 
 

_____________________________________________________ 
(пун назив  и седиште) 

 
 
(заједничку) понуду у отвореном поступку број 11/15 Наручиоца „ЕПС 
Снабдевање“ д.о.о. Београд, подносим/о независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
У _______________________ дана ________. 2015.г. 
 
 
 
                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                       _____________________________ 
 

М.П. 
 

 
 

 
Напомена: Образац попуњава и оверава понуђач и сваки учесник  заједничке 
понуде у своје име. 
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ОБРАЗАЦ 7  
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
НАРУЧИЛАЦ:  Привредно друштво за снабдевање електричном 

енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. 
Београд, Царице Милице 2, Матични број 20924195, ПИБ 
108057105, број текућег рачуна А.Д. Београд: 160-389082-
31 код  „Banca Intesa“, које заступа законски заступник  
Драган Јеремић директор (у даљем тексту: Корисник 
услуге) 

 
и 
 
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ: ........................................................, из ........................., ул. 

........................ бр. ....., Матични број:  ............................., 
ПИБ: ............................., текући рачун .................................... 
код ___________ банке,које заступа законски заступник 
..................................., ................................. (у даљем тексту: 
Давалац услуге) 

и 
 
______________________                                                        ____________________ 
_______________________                                                      ____________________ 
          /подизвођачи/                                                                                                                          /понуђачи из групе понуђача/ 

 
закључиле су у Београду, дана ___________.године 
 

У Г О В О Р  
О НАБАВЦИ УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  

 
 

Члан 1. 
 Уговорене стране сагласно констатују: 
- Да је предмет уговора пружање телекомуникационих услуга фиксне 

телефоније за потребе Привредног друштва за снабдевање електричном 
енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд, у складу са 
захтевима Корисника услуге, Конкурсном документацијом и Понудом 
Даваоца услуге; 
 

- Да је Давалац услуге благовремено доставио исправну понуду бр. 
__________________ од __________2015. године, са Општим условима за 
пружање услуга за фиксну телефонију, која чини саставни део овог уговора; 
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- Да понуда Даваоца услуге у потпуности одговара спецификацијама из 
конкурсне документације, које се налазе у прилогу Уговора и чине саставни 
део овог Уговора; 
 

- Да је Давалац услуге као Корисник услуга, сходно одредбама Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/12), спровео поступак јавне 
набавке бр. 11/15 за услуге које су предмет овог Уговора, те да је понуда 
Даваоца услуге као понуђача изабрана као најповољнија Одлуком бр. 
______________ од ______________ 2015. године. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 2. 

Предмет овог уговора је пружање телекомуникационих услуга фиксне 
телефоније за потребе Корисника услуге, у свему према захтевима из конкурсне 
документације, спецификације предмета јавне набавке, Обрасцу понуде и 
Обрасцу структуре цене који су у прилогу и саставни су део овог уговора. 

 
ЦЕНА 

 
Члан 3. 

Укупна вредност уговора износи 3.600.000,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а. 

 
 Укупна  цена уговора износи _______________ динара са ПДВ-ом. 
 

Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током читавог 
периода важења уговора.  

 
За услуге које нису наведене у Обрасцу структуре цене примењиваће се 

цене из званичног ценовника Даваоца услуге. 
 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 4. 
Корисник услуге  се  обавезује  да  плаћа  накнаду  за  извршене  услуге  

по  овом  Уговору, уплатом на рачун Даваоца услуга у року од _______________ 
календарских дана након исправно испостављене фактуре за услуге извршене 
у претходном месецу, који мора бити са наведеном врстом и количином 
извршене услуге и свом пратећом документацијом. 

 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

МЕСТО И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 
 

Члан 5. 
Даваоц услуге се обавезује да пружа предметне  услуге  у свему 

према  условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 
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Место извршења услуге су службене просторије Привредног друштва за 
снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“  д.о.о.  
Београд, Макензијева 37. 

 
Вршење услуге је 24 дневно, непрекидно, сваког дана. 
 
Рок пружања услуге (одазива на налог наручиоца и доласка на локацију 

пружања услуге): највише ______ часа на територији Београда, односно 
_______ часова на локацијама ван Београда, од пријема налога наручиоца. 

 
Давалац услуге ће предметне услуге вршити до укупно уговорене 

вредности уговора, у динарима без ПДВ-а, а према ценама датим у Обрасцу 
структуре цене. 

 
Давалац услуге је дужан да обезбеди пресељење опреме без промене 

телефонских бројева и без додатних трошкова поновног заснивања услуге у 
случају да дође до пресељења Корисника услуге на нову адресу пре истека 
уговорене услуге по овој Јавној набавци. 

 
ОТКЛАЊАЊЕ КВАРА 

 
Члан 6. 

Рок за отклањање квара не може бити дужи од 24 часа, од дана писменог 
затева Корисника услуга. 

 
Члан 7. 

Давалац услуге се обавезује да услуге из овог уговора изврши у свему 
под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.  

 
Давалац услуге се обавезује да:  

1. обезбеди несметано функционисање и успостављање телефонских 
веза фиксне телефоније;  

2. омогући несметано двадесетчетворочасовно функционисање 
телекомуникационе опреме;  

3. одржава комплетан систем у смислу поправке, замене резервних 
делова.  

4. спречава незаконит приступ целом систему трећим лицима.  
 

Члан 8. 
Корисник услуга се обавезује да: 

1. опрему дату на коришћење одржава у исправном стању, у сладу са 
техничким прописима и стандардима, у циљу несметаног и 
непрекидног коришћења исте; 

2. омогући Даваоцу услуга несметани приступ систему ради поправке 
или замене на истом;  

3. у случају постојања квара на систему, у што краћем року постојећи 
квар пријави Даваоцу услуга;  
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4. не злоупотребљава напред наведени приступ систему нити да га 
даје трећим лицима.  

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 
 

Члан 9. 
Уговор се закључује на одређено време, за период од 1 (једне) године. 
 
Овај Уговор се закључује у складу са одобреним средствима за ову 

намену у 2014.години и предвиђеним средствима у наредној календарској 
години.  

 
Уколико  до  истека  периода  важења  уговора,  средства  у  укупном 

уговореном износу од 3.600.000,00 не буду потрошена у целости, Корисник 
услуга се обавезује да ће платити  Даваоцу услуга искључиво  и  само  до  
износа  који  је  једнак  висини  износа  за стварно извршене услуге. 

 
У случају да за наредну календарску годину, Корисник услуга од стране 

надлежних органа планирана финансијска средства потребна за извршење 
његове уговорне обавезе не буду одобрена, у целости или делимично, 
неодобравање финансијских средстава у целости представља раскидни услов, 
чијим наступањем уговор престаје да важи, а у случају делимичног одобравања 
средстава, Корисник услуга има право да реализацију уговора сведе на обим за 
који су финасијска средства одобрена, у ком случају Давалац услуга нема право 
на евентуалну штету по основу раскида уговора, односно по основу 
неизвршења уговорних обавеза од стране Даваоца услуга у целости.  

 
Утрошком средстава Корисник услуга за услуге која су предмет овог 

уговора у уговореном износу пре истека рока на који је уговор закључен, овај  
уговор  престаје  да  важи,  о  чему ће  Корисник услуга писаним  путем  
обавестити Даваоца услуга. 
  

Корисник услуга је дужан да обавести Даваоца услуга о наступању 
раскидног услова из става 4. овог члана писменим путем у року од 15 дана од 
дана сазнања да потребна финансијска средства за реализацију уговора нису 
одобрена.  
  

Уговор се може раскинути и у другим случајевима који су регулисани на 
начин и под условима утврђеним Законом о облигационим односима. 
 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 10. 
Даваоц услуга је на дан потписивања уговора доставио меницу као 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% 
од уговорене вредности без ПДВ-а. 

 
Корисник услуга  има  право  да  изабере чију ће меницу  наплатити  када  

су  менице дате  од  групе понуђача. 
 
Меница, менично овлашћење, копија листе депонованих потписа, ОП 
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образац и копија доказа о регистрацији менице ће бити враћени Даваоцу услуга 
одмах након престанка важења уговора.  

 
Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана 

од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
 
Уговорне стране су сагласне, да Корисник услуга може, без било какве 

претходне сагласности Даваоца услуга, поднети на наплату средство 
финансијског обезбеђења из става 1. овог члана, у случају да Даваоц услуга у 
току важења уговора не изврши уговорене обавезе, а Корисник услуга 
рекламира извршене услуге. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 11. 
Уколико Корисник услуга услед сметње или квара није могао несметано 

да користи опрему у непрекидном трајању од најмање 24 сата, надокнада за 
услугу ће се умањити сразмерно времену непрекидног постојања сметњи, 
односно квара, рачунајући од времена пријаве квара и то: за сваки 
календарски дан нефункционисања телефонске везе Давалац услуге се 
обавезује да ће умањити уговорени месечни износ претплате који Корисник 
услуге плаћа за 3%.  

 
У случају прекида рада било ког дела опреме Давалац услуге одговара 

за стварну штету изазвану намерно или крајњом непажњом.  
 
Уколико Корисник услуга не изврши уплату у складу са чланом 4. овог 

Уговора, Давалац услуга има право да тражи наплату камате, за комплетан 
период кашњења. У том случају Корисник услуга се обавезује да ће тражени 
износ платити. Камата се обрачунава у складу са законским прописима. 

 
У случају да давалац услуга не изврши своје обавезе утврђене овим 

уговором, Корисник услуга има право на једнострани раскид Уговора. 
 
Уколико Корисник услуга претрпи штету услед неиспуњења Уговора, 

Давалац услуга је дужан да штету надокнади. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
За тумачење уговорних одредби и за све што није изричито регулисано 

уговором, примењиваће се одговарајући правни прописи који регулишу 
предметну материју на територији Републике Србије. 

 
Члан 13. 

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у реализацији 
или тумачењу овог Уговора реше споразумно преко својих овлашћених 
представника, а у складу са Законом о облигационим односима и другим 
позитивним прописима.  
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У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може 
решити на начин дефинисан у претходном ставу, уговорне стране уговарају 
надлежност Привредног суда у Београду. 

 
Члан 14. 

 Овај уговор се закључује у 6 (шест) примерака. Свака Уговорна страна 
задржава по 3 (три) примерка Уговора. 
 
 

КУПАЦ  ПРОДАВАЦ 

 
 

  

Драган Јеремић дипл.инж.ел. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


