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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” брoj 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 102-4042-21/19 oд 05.07.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку
број: 1-02-4042-21/19-1 од 05.07.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку услуга – Одржавање мерне опреме на две године, број
1-02-4042-21/19
Конкурсна документација садржи:
I.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
II.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
III.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
IV.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
V.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
VI.
ПРАВИЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И ЗАКЉУЧЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА
Образац 1 – Образац понуде
Образац 2 – Модел оквирног споразума
Образац 3 – Модел уговора
Обеазац 4 – Образац структуре цена са упутством како да се попуни
Образац 5 –Образац трошкова припреме понуде
Образац 6 – Образац изјаве о независној понуди
Образац 7 – Образац изјаве о поштовању обавеза из члан 75. став 2. Закона
Образац 8 – Образац – Референтна листа
Образац 9 – Потврда о референци
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Адреса: ул. Палмотићева бр. 2, 11000 Београд
ПИБ 103986571;
Матични број: 17606590;
Интернет страница наручиоца: www.ratel.rs
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су услуге – Одржавање мерне опреме на две године
3. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закучења оквирног
споразума, у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке.
Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних
набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет
страници Наручиоца www.ratel.rs.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.
5. Контакт
Додатне информације могу се добити сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова, контакт
особа: Јасмина Пејаковић, путем броја факса 011/3232-537-или путем e-mail адресе
jasmina.pejakovic@ratel.rs.
6. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 25 (двадесетпет) дана од дана
јавног отварања понуда.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 1-02-4042-21/19 су услуге – Одржавање
мерне опреме на две године; Назив и ознака из општег речника набавке: 50330000 Услуге одржавања телекомуникационе опреме.
Спецификација и количина предмета јавне набавке дефинисане су у поглављу III конкурсне
документације.
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ
Предмет набавке је одржавање мерне и пратеће опреме произвођача Rohde&Schwarz,
Tektronix, Advantest, Keysight/Agilent/HP, Narda, ТCI, Anritsu, Televes, Aeroflex, Wavecontrol,
S-TMM, Antenna Experts, Viavi, JDSU, Finisar, VeEX, Pasternack, Yaesu, Bird Electronic
Corporation, Alaris, Teseq, AnaPico, SAF Tehnika , Rigol, Samsung као и мерног прибора
(каблови, атенуатори, сплитери, спрежници, појачавачи) разних произвођача.
Одржавање обухвата дефектацију квара, поправку мерне опреме и прибора, као и проверу
мерне опреме (Извештај о мерењу техничких карактеристика).
Наручилац располаже са следећом мерном и пратећом опремом чије одржавање је предмет
ове набавке:
- опрема произвођача Rohde&Schwarz:
Р.бр.

Врста опреме / тип

Број комада

1.

Test Receiver ESVN-40

1

2.

Miniport receiver EB 200

1

3.

Portable Receiver R&S PR100

3

4.

Wideband Monitoring Receiver R&S ESMD

3

5.

Digital Direction Finder DDF255

1

6.

Monitoring Receiver R&S EB500

3

7.

Digital Compact Receiver R&S EM100

3

8.

Digital Direction Finder DDF190

1

9.

Monitoring Receiver R&S ESH2

1

10.

Network Scaner TSMQ

1

11.

Network Scaner TSMW

1

12.

TV Analyzer ETL

1

13.

Test Receiver ESPI

1

14.

GPS навигатор/GPS пријемник GINA

1

15.

Switch Unit R&S ZS129A1

1

16.

Antenna Control Unit R&S GB127

1

17.

Power Meter NRT / Power head NAP-Z6

1

18.

Antenna HL033

7

19.

Antenna HL040

8

20.

Antenna HE010

1

21.

DF Antenna ADD 190

1
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22.

DF Antenna ADD 197

1

23.

DF Antenna ADD 119

1

24.

Antenna HF906

1

25.

Antenna HE 500

2

26.

Antenna HFH 2-Z2

1

27.

Active directonal antenna set HE 200

1

28.

Active directonal antenna set HE 300

2

29.

Active directonal antenna set HE 400

1

30.

TSME Scanner

2

31.

NCM kontrolni Windows računar

1

- опрема произвођача Tektronix:
Р.бр.

Врста опреме / тип

Број комада

1.

Real Time Spectrum Analyzer RSA3308B

1

2.

USB Real Time Spectrum Analyzer RSA306

2

3.

Digital Phosphor Oscilloscope Tektronix DPO 4054

1

- опрема произвођача Advantest:
Р.бр.
1.

Врста опреме / тип
Spectrum Analyzer Advantest U3772

Број комада
1

- опрема произвођача Aeroflex:
Р.бр.

Врста опреме / тип

Број комада

1.

Digital Radio Test Set 8800S

1

2.

8800SX VSWR KIT

1

- опрема произвођача Yaesu:
Р.бр.

Врста опреме / тип

Број комада

1.

Rotator azimuta G2800 DDXC

11

2.

Rotator azimuta G800

2

3.

Rotator polarizacije G-5500

11

4.

Rotator polarizacije G-550

4
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- опрема произвођача Bird Electronic Corporation:
Р.бр.

2.

Врста опреме / тип
Directional Power Sensors 4022, 4023A3G, 4421B5402
Wideband Power Sensors 5012D: 350-4000 MHz

3.

Power Meter 4422

1

4.

SK-4500-TC Veštačko opterećenje

1

5.

Atenuator 4kW - Bird 8329-300

1

6.

Niskošumni pojačavač - BZ-0240-500545-352525

1

7.

SiteHawk – Cable and antenna analyzer

1

1.

Број комада
1
1

- опрема произвођача Keysight/Agilent/HP:
Р.бр.

Врста опреме / тип

Број комада

1.

Agilent RF Sensor 6841A

11

2.

Spectrum Analyzer Agilent N 9342С

1

3.

Spectrum Analyzer Agilent 4402B

1

4.

Spectrum Analyzer HP 8563E

1

5.

Spectrum Analyzer HP 8568E

1

6.

Signal Generator HP 8640B

1

7.

Signal Generator HP 8656B

1

8.

Power Meter HP 436A

1

9.

Frequency Counter 5385A

1

10.

Distributed Network Analyzer PRO J6803B

1

11.

J6832A module

1

12.

J6830A module

1

13.

Fieldfox VNA N9914A

1

14.

PXA Signal Analyzer N9030B
M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers),
55/60 to 90 GHz

1

15.
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- опрема произвођача Narda:
Р.бр.

Врста опреме / тип

Број комада

1.

Safety Test System Narda SRM-3000

1

2.

Safety Test System Narda SRM-3006

1

3.

Broadband Field Meter Narda NBM-520

1

4.

Selective Area Monitor AMS8061

2

5.

Multi-Band Area Monitor AMB8059

19

- опрема произвођача Wavecontrol:
Р.бр.
1.

Врста опреме / тип
Wideband Area Monitor MonitEM

Број комада
6

- опрема произвођача Keysight Technologies
Р.бр.
1.

Врста опреме / тип
Ranac sa mernim telefonima, prenosivim računarom i
skenorom za Benchmarking

Број комада
1

- опрема произвођача Anritsu:
Р.бр.

Врста опреме / тип

Број комада

1.

Spectrum Analyzer 2720T/43GHz

2

2.

Vector Signal Generator MG3710A

1

3.

USB Power Sensor MA24126A

2

- опрема произвођача Televes:
Р.бр.
1.

Врста опреме / тип
Analyzer H60 Advance

Број комада
3

- опрема произвођача Alaris:
Р.бр.
1.

Врста опреме / тип
Log periodic antenna 400-6000

Број комада
7

- опрема произвођача Teseq:
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Р.бр.
1.
2.

Врста опреме / тип
Pojačavač RF snage za opseg do 1GHz - Teseq CBA
1G-150D
Pojačavač RF snage za opseg do 3GHz - Teseq CBA
3G-050B

Број комада
1
1

- опрема произвођача AnaPico:
Р.бр.

Врста опреме / тип
Prenosni generator RF signala do 26.5GHz - AnaPico
1.
APSIN26G
- опрема произвођача TCI:

Број комада

Р.бр.

Врста опреме / тип

Број комада

1.

Processor TCI 5095
VHF/UHF Dual-Polarized DF and Spectrum Monitoring
Antenna TCI 643
Merni prijemnik TCI 709

2

9

6.

Omnidirekciona antenna TCI 640D
Upravljački podsistem sa antenskim preklopnikom TCI
7234
Daljinski kontrolisani antenski preklopnik RCAS

7.

Merni prijemnik sa DF procesorom TCI 739

2

2.
3.
4.
5.

1

4
7

7
2

- опрема произвођача SAF Tehnika:
Р.бр.
1.

Врста опреме / тип
Prenosni analizator spektra za E band KOMPLET
(Spectrum Compact E-band 70 - 87 GHz J0SSAP80
+ parabolična antena CFM-80-ANT i antena malih
dimenzija + atenuator 30dB za E band)

Број комада
1

- опрема произвођача S-TMM:
Р.бр.
1.

Врста опреме / тип
RK3 – Antenna and rotator system controller

Број комада
7

- опрема произвођача Antenna Experts:
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Р.бр.

Врста опреме / тип

Број комада

1.

Log periodic antenna LP-80-1000

2

2.

Log periodic antenna LP-1000-3000

2

3.

Log periodic antenna LP-80-2000

7

4.

Omnidirekciona V polarizovana antenna AWD-80-2000

9

- опрема произвођача JDSU:
Р.бр.

Врста опреме / тип

Број комада

1.

SmartClass Ethernet tester

1

2.

Network tester HST-3000

1

3.

HST-3000 SIM ADSL2+ Anex A/B

1

4.

HST-3000 Ethernet SIM

1

5.

Cable tester DSAM 3500

1

6.

HST-3000 VDSL2 SIM BDCM-2

1

7.

SFP module JSH-12L1DD1

4

- опрема произвођача Finisar:
Р.бр.
1.

Врста опреме / тип
SFP+ module FTLX1471D3BCV

Број комада
4

- опрема произвођача Viavi:
Р.бр.
1.

Врста опреме / тип
Network tester MTS-5822p

Број комада
2

- опрема произвођача VeEX:
Р.бр.
1.

Врста опреме / тип
Cable tester VePAL CX150-D3+

Број комада
1

- опрема произвођача Rigol:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 011 3232 537
www.ratel.rs

Страна 9 од 41

Р.бр.
1.

Врста опреме / тип
Signal Generator DSG3030

Број комада
1

- опрема произвођача Pasternack:
Р.бр.
1.

2.

Врста опреме / тип
PE9860/NF-20 Waveguide Standard Gain Horna
Antenna (4.9-7.05GHz with Nominal gain 20dB, N
Femail Input)
PE9857/NF-20 Waveguide Standard Gain Horna
Antenna (7-11GHz with Nominal gain 20dB, N
Femail Input)

Број комада
1

1

- опрема произвођача Samsung
Р.бр.

Врста опреме / тип

Број комада

1.

Merni telefon Samsung S8 SM-G950F

6

2.

Kontrolni tablet Samsung Galaxy TAB S2

1

3.

Merni telefon Samsung S6

2

Понуђачи са којима је Наручилац потписао оквирни споразум ће услуге одржавања обављати
ПО ПОТРЕБИ Наручиоца у току трајања оквирног споразума. Наручилац нема обавезу
било каквих плаћања у случају да не настане потреба извршења неке од ових услуга.
Поступак дефектације квара
Уколико дође до једноставнијег квара на мерној опреми Наручилац ће самостално обавити
дефектацију квара.
Уколико Наручилац није у могућности да самостално обави дефектацију квара, иста ће бити
извршена од стране једног од Понуђача са којима је закључен оквирни споразум, а на
основу манифестације квара и непосредног увида у стање неисправне опреме који ће им
бити омогућен на локацији Наручиоца. Изабрани Понуђач је у обавези да дату мерну
опрему преузме у Контролно-мерном центру Београд, Проте Матеје 15, Добановци,
изврши дефектацију квара и опрему врати Наручиоцу, као и да Наручиоцу достави
елаборат квара. У елаборату квара треба да буде дат прецизан опис утврђене
неисправности и поступак утврђивања неисправности. Такође, у елаборату морају бити
јасно назначени неопходни радови, као и делови које је потребно заменити. Приликом
примопредаје инструмента, Понуђач је у обавези да изда реверс на основу кога ће се јасно
видети да је мерна опрема преузета на дефектацију или је враћена Наручиоцу. Понуђач
сноси одговорност за евентуалну штету насталу у поступку дефектације. Максимални
рок за услугу дефектације квара је 30 дана од дана предаје опреме Понуђачу.
Пошто понуђач изврши дефектацију и достави елаборат квара Наручиоцу, представници
Наручиоца ће у року од 5 дана прегледати примљени елаборат и сачинити Записник о
квалитативном пријему услуге дефектацији, у коме ће се констатовати да ли је
дефектација обављена на одговарајући начин. Када се сачини овај записник, и у њему се
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констатује да је дефектација обављена на одговарајући начин, он се прилаже уз фактуру
Понуђача. У случају да елаборат квара није сачињен на адекватан начин, Понуђачу се
оставља додатни рок од 7 дана да изврши корекцију на основу примедаба датих у
Записнику. Уколико и након тога понуђач не изврши тражене корекције, Наручилац може
одустати од дефектације квара код овог Понуђача и раскинути уговор без обавезе да плати
цену за неадекватно извршену дефектацију.
На основу навода из елабората квара Наручилац ће донети одлуку о томе да ли ће спровести
поступак поправке опреме.
Поступак поправке мерне и пратеће опреме
На основу резултата дефектације обављене од стране Наручиоца или навода из елабората
квара Наручилац Понуђачи са којима је склопљен оквирни споразум извршиће поправку
опреме.
Изабрани Понуђач је у обавези да дату мерну опрему преузме у Контролно-мерном центру
Београд, Проте Матеје 15, Добановци, изврши поправку квара и опрему у исправном
стању врати наручиоцу. Приликом примопредаје инструмента, Понуђач је у обавези да
изда реверс на основу кога ће се јасно видети да је мерна опрема преузета на поправку или
је враћена Наручиоцу. Понуђач сноси одговорност за евентуалну штету насталу у
поступку поправке. Максимални рок за услугу поправке квара је 60 дана од дана
предаје опреме Понуђачу.
Пошто Понуђач изврши поправку и врати опрему Наручиоцу, представници наручиоца ће у
року од 5 дана прегледати опрему и сачинити Записник о квалитативном пријему, у
коме ће се констатовати да ли је поправка урађена на прави начин. Када се сачини овај
записник, и у њему се констатује да поправка у реду, он се прилаже уз фактуру понуђача.
У случају да поправка није извршена на адекватан начин или је уграђен неодговарајући
резервни део, Наручилац враћа понуђачу такву опрему на додатну интервенцију.
Понуђачу се оставља додатни рок од 7 дана да изврши корекцију на основу примедаба
датих у Записнику о квалитативном пријему. Уколико и након тога понуђач не изврши
тражену поправку, наручилац може одустати од поправке и раскинути уговор без обавезе
да плати цену за неадекватно извршену поправку.
Понуђач је у обавези да обезбеди гаранцију за извршену поправку и замењене делове од
најмање 180 дана од дана квалитативног пријема опреме
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. и 76. Закона, и то:
Р. бр
1.

2.

3.

Услови и докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН
Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона: Да је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда
Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона: 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;
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, 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 се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Напомена: Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона: 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;
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
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приватизације.
Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4.

5.

6.

Услов: Да је поштовао обавезе које произилазе 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;
Доказ: Образац изјаве o поштовању прописа (потписан) – Образац бр. 7
Услови и докази о испуњености услова из члана 76. ЗЈН
Услов – да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом
Право на учешће у предметном поступку јавне набавке има понуђач који је у
последње три године реализовао најмање један уговора који се односе на
сервисирање мерне или телекомуникационе опреме.
Доказ:
1) Образац Референтна листа и
2) Потврда за референце
Услов - да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом
Право на учешће у предметном поступку јавне набавке има понуђач који има
радно ангажовано 2 инжењера електротехничке струке (најмање диплома
основних академских студија у трајању од 4 године).
Доказ:
1) Фотокопија уговора о раду, уговора о обављању привремених и повремених
послова и др., из којег се недвосмислено може утврдити да је лице радно
ангажована код понуђача
2) Фотокопија дипломе и
3) Фотокопија обрасца пријаве на осигурање (одговарајући М образац)из којег
произлази да је лице ангажовано код понуђача

Остала документа и обрасци који се достављају уз понуду:
1. Образац понуде (попуњен, потписан),
2. Образац изјаве о независној понуди (попуњен и потписан)
3. Модел уговора (попуњен и потписан)
4. Образац структуре цене (попуњени потписан)
5. Образац трошкова припреме понуда (попуњен и потписан) – уколико је понуђач имао
трошкове припремања понуде
6. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тач 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) и члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа(нпр. уколико је уписан у Регистар понуђача код Агенције за привредне
регистре), али је у обавези да у понуди наведе који су то докази и на којим интернет
страницама надлежних органа се ови докази могу проверити.
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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.
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 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 приложи одговарајући доказ за то,
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном
року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним
набавкама, 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.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда мора бити достављена на српском језику.
2. ИЗРАДА ПОНУДЕ
Понуђач мора да достави понуду у писаном облику.
На полеђини коверте треба навести назив и адресу Понуђача.
Пожељно је понуду доставити тако што ће се документа и докази, који су тражени
конкурсном документацијом:
- сортирати по редоследу којим су тражени конкурсном документацијом и
- међусобно повезати тако да чине једну целину (не мора бити увезана јемствеником).
У случају подношења заједничке понуде, понуђачи из групе понуђача могу овластити
једног понуђача да у име групе попуни и потпише тражене обрасце из конкурсне
документације.
Понуђач понуду подноси непосредно (лично) или путем поште препорученом пошиљком, у
затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК 106306
- Писарница са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуга - Одржавање мерне опреме на две године бр. 1-02-404221/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.10.2019.
године, до 10:00 часова
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи:
1) Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона - наведене у поглављу III ове конкурсне документације;
2) Образац понуде (Образац 1) - попуњен и потписан;
3) Модел оквирног споразума (Образац 2) – попуњен и потписан;
4) Модел уговора (Образац 3) - потписан;
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5) Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 4) попуњен и
потписан;
6) Образац трошкова припреме понуде (Образац 5) (уколико понуђач тражи накнаду
тих трошкова у својој понуди) - попуњен и потписан;
7) Образац изјаве о независној понуди (Образац 6) - попуњен и потписан;
8) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (Образац 7) - попуњен и
потписан;
9) Образац референце (Образац 8) и Потврда о рефернци (Образац 9) или други образац
који садржи све тражене податке) - попуњен и потписан;
10)
Споразум (уколико понуду подноси група понуђача) - којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који чини саставни
део заједничке понуде;
Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце дате у Конкурсној
документацији. Обрасци морају бити читко попуњени по свим ставкама и потписани од
стране овлашћеног лица. У случају већег броја подизвођача или понуђача из групе
понуђача, поједине обрасце које попуњавају посебно, копирати у довољном броју
примерака за сваког од њих, као и у случају да се понуда подноси за више партија.
Пожељно је да сви обрасци и документи поднети у понуди буду сложени по напред
наведеном редоследу и међусобно повезани у целину, тако да се не могу накнадно
убацивати или одстрањивати и мењати појединачни листови, односно прилози а да се
видно не оштете.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјаве о
поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона и сл.), који морају бити попуњени и потписани,
од стране сваког понуђача из групе понуђача, на посебним примерцима образаца. У
случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати Споразумом,
којим се понуђачи из групе, међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење јавне
набавке а који чини саставни део заједничке понуде, сагласно чл. 81. ст. 4. Закона.
Наручилац ће одбити понуду ако има битне недостатке, односно ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Јавно отварање понуда обавиће се, на адреси седишта Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11103 Београд, истог
дана по истеку рока за подношење понуда, односно 07.10.2019. године, са почетком у
10:30 часова.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 011 3232 537
www.ratel.rs

Страна 16 од 41

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, дужни су да пре почетка
јавног отварања понуда, поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда (на
меморандуму понуђача, заведено и потписано).
3. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
уколико је понуду предао. Измена, допуна и опозив понуде се врши писменим путем, у
затвореној коверти са јасном назнаком ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ,
препорученом пошиљком или лично на адресу:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ул. Палмотићева број 2, 11000 Београд
- Писарница ”ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ
Понуде за јавну набавку добара – бр. 1-02-4042-21/19”
- НЕ ОТВАРАТИ 5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
У случају да je Понуђач самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или више заједничких понуда.
У случају да je Понуђач самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује као
подизвођач.
6. ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу и да 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.
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 Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава
преко тог 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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7. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
2) Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
8. НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање ће се вршити на основу службеног пријема рачуна/фактуре
(предрачуна/профактуре). Рачуни/фактуре морају: да садрже све законом одређене
елементе, да имају уписан број и датум уговора под којим је исти заведен код наручиоца.
Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна испостављеног и не може
бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна у складу
са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 и 113/17). Плаћање се врши уплатом на рачун
изабраног Понуђача.
Услов плаћања је квалитативни пријем услуге и израда Записника о квалитативном
пријему услуге. Без уредно написаног и овереног Записника Наручилац нема обавезу
плаћања услуге. Рок плаћања тече од дана израде овога Запсиника.
9. ЦЕНА
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде искаже цену радног часа услуге дефектаже и цену
радног часа услуге поправке.
Понуђене цене за наведене услуге укључују све трошкове које понуђач има приликом
реализације предметне набавке (трошкови транспорта, преузимања опреме, набавка и
уградња резервних делова, као и сви други зависни трошкови).
Наведене цене су фиксне до краја реализације оквирног споразума.
Понуђач наводи цене у динарима. Сви евентуални попусти на цену морају бити укључени у
укупну цену.
Укупно понуђена представљају збир јединичних цена предметних услуга и служе за
вредновање понуда по елементима критеријума ,,најнижа понуђана цена“.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које
сматра меродавним.
10. ЗАШТИТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОДАТАКА
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио
у понуди.
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за Понуђача треба да у
горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, у складу са Законом.
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Наручилац је дужан да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди и да чува као пословну тајну имена понуђача и
подносилаца пријава, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање
понуда.
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинтересовано лице
може тражити писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева за додатно објашњење, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Захтев за додатне информације или појашњења треба упутити на адресу:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
11000 Београд, ул. Палмотићева број 2
- Писарница ” Објашњења – јавна набавка услуга – број 1-02-4042-21/19”
Тражење додатних информација и појашњења Понуђач може доставити и путем e-mail
адресе jasminа.pejakovic@ratel.rs или путем факса 011/3232-537.
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛЕ И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену у садржини понуде,
укључујући промену цене, а посебно не може да захтева, дозволи или понуди такву
промену која би неприхватљиву понуду учинила прихватљивом.
Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
13. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ О ПОВРЕДИ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
Oбавештавају се понуђачи да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сносе сами понуђачи;
14. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радњенаручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понудаили 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 и уколико је подносилац захтева у складу сачланом 63. став 2. Закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилацисте није
отклонио.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
заподношење понуда, а након истека рока из претходног параграфа, сматраће се
благовременим уколико јеподнет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума,
одлуке опризнавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева у параграфу 3 и 4, а подносилац захтева
га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтевазнао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки ина својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама чл. 150. Закона.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из чл. 156. Закона;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу чл. 151. ст. 1. тач. 6) Закона, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из чл. 156. Закона чија се уплата врши - 120.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге; јавна
набавка бр. 1-02-4042-21/19;
(8) корисник: Буџет Републике Србије;
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене
под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са Законом и
другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.

15. РОК ЗА ПРИСТУПАЊЕ ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Оквирни споразум ће бити достављен понуђачима на потписивање у року од осам дана од
дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Након што Наручилац понуђачима достави потписани оквирни споразум, понуђачи су дужни
да у року од седам радних дана Наручиоцу пошаљу потписани оквирни споразум.
Уколико понуђач у остављеном року не достави потписан оквирни споразум сматраће се да
је одбио закључење оквирног споразума .
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VI ПРАВИЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И
НАЧИН ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА
Након спроведеног отвореног поступка, наручилац ће закључити оквирни споразум са
највише 10 понуђача чијe понудe буду оцењене као прихватљиве.
Уколико једанаест или више понуда буду оцењене као прихватљиве, оквирни споразум ће
бити закључен са првих десет понуђача са ранг листе по критеријуму „најнижа понуђена
цена“. Под "најнижом понуђеном ценом" подразумева се збир свих јединичних цена без
ПДВ-а, за услуге које су предмет набавке.
Уколико Наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, Наручилац
може да закључи оквирни споразум са мањим бројем понуђача, односно и са једним.
У случају једнаких понуда применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“, за закључење
оквирног споразума као резервни елемент критеријума примениће се краћи рок поправке.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донетио
одлуку о закључењу оквирног предност се даје понуђачу који је понудио краћи рок
дефектације.
Ако ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети
одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће оквирни споразум доделити
понуђачима који буду извучени путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све
понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
који имају исту најнижу понуђену цену, најкраћи рок поправке и најкараћи рок
дефектације, исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући назив понуђача коме се оквирни
споразум додељује.
Оквирни споразум се закључује на период од две године од дана потписивања оквирног
споразума.
Додела појединачних уговора:
На основу закљученог оквирног споразума наручилац ће уговоре додељивати поновним
отварањем конкуренције међу понуђачима, тако што ће све понуђаче позивати да дају
нове понуде. Детаљан начин доделе појединачних уговора је описан у моделу оквирног
споразума.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 011 3232 537
www.ratel.rs

Страна 22 од 41

Образац 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
НАРУЧИЛАЦ:
ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ:
БРОЈ НАБАВКЕ:
ПОНУЂАЧ:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске
услуге, 11000 Београд, ул. Палмотићева број 2
Услуга одржавања мерне опреме на две године
1-02-4042-21/19

(Назив)
(Адреса-Улица, Општина, Град, Држава)
(Матични број)
(ПИБ)
(шифра делатности)
(Број текућег рачуна)
(Законски заступник)
(Контакт особа, телефон, e-mail)

● Подносим следећу понуду:
(заокружити на који начин)
а) самостално
б) са подизвођачем:
1._____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(навести: назив и седиште подизвођача,ПИБ, матични број, број рачуна, шифра
делатности, овлашћено лице/а за заступање, проценат укупне вредности набавке који
ће се поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача, контакт особа, телефон, факс и е-маил
адреса)
в) као заједничку понуду:
1._____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
__ (навести: назив и седиште понуђача, ПИБ, матични број, број рачуна, шифра
делатности, овлашћено лице/а за заступање, контакт особа, телефон, факс и е-маил
адреса)
● Понуда важи: ___________ дана од дана од дана отварања понуде.
НАПОМЕНА: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана
отварања понуда.
● Понуђена цена
Врста услуге
Цена радног часа за услугу
дефектаже
Цена радног часа за услугу
поправке

Јединица
мере
ком

Понуђена цена
без ПДВ-а

Понуђена цена са
ПДВ-ом

ком
УКУПНО:

● Рок за извршење услуге поправке: ____(максимално 60 дана од дана преузимања
)
● Рок за извршење услуге дефктаже: _____ (максимално 30 дана од дана
преузимања)
● Гарантни рок за услуге: _____ (не може бити краћи од 180 дана од пријема опреме)
● Гарантни рок за делове: ______ (не може бити краћи од 180 дана од пријема опреме)
Начин плаћања: Плаћање се врши по достављеном рачуну и пријему услуге по Записнику о
квалитативном пријему.
● Рок плаћања: ___________________________
НАПОМЕНА: минимални рок је 15 дана, а максимални 45 дана.
● Уколико понуђач није доставио доказе о испуњености услова, у обавези је да наведе
који су то докази и на којим интернет страницама надлежних органа се ови докази
могу проверити:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ПОНУЂАЧ

(Место и датум)

`

(Потпис овлашћеног лица понуђача)
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МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Образац 2

Овај оквирни споразум закључен је између:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге – РАТЕЛ, са
седиштем у Београду, улица Палмотићева број 2, коју заступа директор др Владица
Тинтор, ПИБ: 103986571; матични број: 17606590; рачун бр: 840-963627-41; шифра
делатности: 83.14; обвезник ПДВ: не; (у даљем тексту: Наручилац)
и следећих Извршилаца

1. ................................................................................................са

седиштем
у
............................................, улица ..........................................,ПИБ:.......................... Матични
број:
...............................Телефон:..........................Телефакс:...........кога
заступа................................................................... (у даљем тексту: Извршилац 1);
са подизвођачем:
1. ______________________________________________________
са
седиштем
у
_______________________, ул. _____________________________________, за део
____________________________________________________________, у проценту укупне
вредности од ___ % (не већи од 50%),
са учесницима у заједничкој понуди:
1. ______________________________________________________
са
седиштем
у
_______________________, ул. _____________________________________,
2. ______________________________________________________
са
седиштем
у
_______________________, ул. _____________________________________,
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
 да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број
124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке
услуга одржавања мерне опреме на две године бр. 1-02-4042-21/19, са циљем закључивања
оквирног споразума;
 да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од
................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и
Извршиоца 1, Извршиоца 2, ..Извршиоца 10;
 да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца 1),
 да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца 2),
 да је Извршилац 3 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца 3),
 да је Извршилац 4 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца 4),
 да је Извршилац 5 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца 5),
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 да је Извршилац 6 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца 6),
 овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној
набавци;
 да је Извршилац 7 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца 7),
 да је Извршилац 8 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца 8),
 да је Извршилац 9 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца 9),
 да је Извршилац 10 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни
део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршилаца 10),
 овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној
набавци;
 обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог
оквирног споразума.
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о
јавној набавци за услугу одржавања мерне опреме на две године бр. 1-02-4042-21/19,
између Наручиоца и Извршиоца 1, Извршиоца 2, Извршиоца 3, Извршиоца 4, Извршиоца
5, Извршиоца 6, Извршиоца 7, Извршиоца 8, Извршиоца 9, Извршиоца 10, у складу са
условима и свим захтевима Наручиоца из конкурсне документације, понудама наведених
Извршилаца, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.
Спецификација мерне опреме на које се односи овај споразум, дата је у прилогу овог
оквирног споразума и чини његов саставни део.
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном
потписивања свих учесника споразума и достављања средстава финансијског обезбеђења
из члана 11. оквирног споразума.
Уколико у остављеном року неко од изабраних понуђача не достави средство
финансијског обезбеђења, оквирни споразум се закључује, односно ступа на снагу са
изабраним понуђачима који су извршили ту обавезу.
ВРЕДНОСТ СПОРАЗУМА И ЦЕНЕ
Члан 4.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи _____________ (попуњава Наручилац)
динара без ПДВ-а, односно ________ (попуњава Наручилац) динара са ПДВ-ом.
Уговори о јавним набавкама извршавају се по јединичним ценама из прихваћених понуда
Извршилаца. Укупна вредност свих уговора о јавним набавкама не може бити већа од
вредности оквирног споразума из претходног става.
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Цене исказане у понудама Извршилаца су фиксне и не могу се мењати за све време важења
оквирног споразума.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА
Члан 5.
Након ступању на снагу оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за
предметом набавке – одржавање мерне опреме, Наручилац ће извршити поновно отварање
конкуренције међу Извршиоцима са којима је закључен оквирни споразум. Наручилац ће
свим Извршиоцима са којима је закључен оквирни споразум упутити позив за достављање
понуда са навођењем потребних услуга, у циљу доделе појединачног уговора.
Наручилац ће у позиву навести:
- услугу која се захтева,
- количину, обим и структуру исте, уколико је то могуће по природи ствари,
- рок извршења услуге, који не може бити дужи од рока утврђеног у техничким
спецификацијама
- рок у коме се мора доставити понуда
- начин на који се доставља понуда
- рок отварања понуда,
- критеријум за доделу уговора
- друге неопходне услове.
Позив ће бити упућен на следеће адресе електронске поште:
- Извршилац 1 __________________________________________________________
наведена адреса Извршиоца 1)
- Извршилац 2 __________________________________________________________
наведена адреса Извршиоца 2)
- Извршилац 3 _______________________________________________________
наведена адреса Извршиоца 3)
- Извршилац 4 __________________________________________________________
наведена адреса Извршиоца 4)
- Извршилац 5 __________________________________________________________
наведена адреса Извршиоца 5)
- Извршилац 6 _______________________________________________________
наведена адреса Извршиоца 6)
- Извршилац 7 __________________________________________________________
наведена адреса Извршиоца 7)
- Извршилац 8 __________________________________________________________
наведена адреса Извршиоца 8)
- Извршилац 9 _______________________________________________________
наведена адреса Извршиоца 9)
- Извршилац 10 _______________________________________________________
наведена адреса Извршиоца 10).
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Цена у понуди Извршиоца може бити иста или мања од цене тог извршиоца дате у
отвореном поступку.
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом критеријума ''најнижа понуђена
цена''. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће
доделити уговор извршиоцу који је понудио краћи рок поправке, односно дефектације, у
зависности на коју услугу се односи конкретан позив за подношење понуда.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти најкраћи рок поправке,
односно дефектације, у зависности на коју услугу се односи конкретан позив за
подношење понуда.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако
што ће називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену и исти најкраћи рок
испоруке 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.
Одлуку о додели уговора наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници. Против те одлуке понуђачи могу поднети захтев за заштиту права у
року од 5 дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 7.
Рок плаћања је ______ од дана пријема рачуна, а након извршеног пријема услуге, на основу
појединачног уговора о јавној набавци закљученог у складу са овим оквирним
споразумом.
Рачун из претходног става се доставља Наручиоцу на адресу: Палмотићева 2, Београд.
ПРИМОПРЕДАЈА, РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ и ОДГОВОРНОСТ
Члан 8.
Извршилац је дужан да предметне услуге изврши у року који је дефинисан појединачним
уговором о јавној набавци који је закључен између Наручиоца и Испоручиоца, у складу са
овим оквирним споразумом.
Максимални рок за услугу дефектације квара је 30 дана од дана предаје опреме Извршиоцу.
Максимални рок за услугу поправке квара је 60 дана од дана предаје опреме Извршиоцу.
Извршилац је у обавези да мерну опрему преузме у Контролно-мерном центру Београд,
Проте Матеје 15, Добановци, изврши дефектацију или поправку квара и опрему у
исправном стању врати Наручиоцу.
Приликом примопредаје инструмента, изабрани Извршилац је у обавези да изда реверс на
основу кога ће се јасно видети да је мерна опрема преузета од Извршиоца или је враћена
Наручиоцу.
Извршилац са којим је закључен уговор сноси потпуну одговорност за евентуалну штету
насталу на инструментима од момента преузимања истих.
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ПРИЈЕМ УСЛУГЕ И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 9.
Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу
појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и тај Извршилац, у складу
са овим оквирним споразумом.
Квалитативни пријем извршене услуге из члана 1. ће се обавити у року од 5 радних дана од
дана преузимања инструмента са сервиса или дефектаже.
Квалитативни пријем ће обавити представници Наручиоца и том приликом ће сачинити
Записник о квалитативном пријему услуге поправке или дефектаже, и у њему
констатовати да ли је поправка или дефектација обављена на одговарајући начин, који се
прилаже уз фактуру Извршиоца.
Ако услуга из члана 1. Није реализована на адекватан начин, Комисија ће то констатовати
и дати додатни рок од 7 дана Извршиоцу да изврши потребне корекције.
Уговорне стране су се усагласиле да ако и после истека рока из предходног става, услуга
буде незадовољавајућа, што ће комисија констатовати у потенцијалном трећем Записнику
о квалитативном пријему, Наручилац има право да затражи раскид уговора.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 10.
Гарантни рок за извршене услуге и замењене делове биће дефинисан појединачним уговором
о јавној набавци који је закључен између Наручиоца и Испоручиоца, у складу са овим
оквирним споразумом.
Гарантни рок за предметне услугу не може бити краћи од 180 дана од дана потписивања
Записника о квалитативном пријему.
Гарантни рок за замењене делове не може бити краћи од 180 дана од дана потписивања
Записника о квалитативном пријему.
Приликом вршења услуге Извршилац је дужан да обезбеди оригиналне и нове резервне
делове произвођача.
Извршилац сноси одговорност за штету насталу уградњом неоригиналних и рабљених
резервних делова.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 11.
Сви Извршиоци се обавезују да у тренутку закључења овог оквирног споразума, предају
Наручиоцу бланко сопствене менице, као обезбеђење за извршење оквирног споразума,
које морају бити евидентиране у Регистру меница.
Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора
бити достављено попуњено менично овлашћење – писмо, на износ од 5% од процењене
вредности оквирног споразума без ПДВ-а за две године.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења
менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.
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Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Извршилац без оправданог разлога одбије да
закључи појединачни уговор, не извршава своје обавезе у уговореним роковима и на
уговорени начин.
РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 12.
Овај споразум се може раскинути на оправдани захтев Наручиоца или Извршиоца.
Наручилац може раскинути овај споразум у односу на одређеног Извршиоца у случајевима:
 да Пружалац услуге без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор у
складу са овим оквирним споразумом;
 раскида уговора закљученог на основу овог Споразума уколико је одговорност за раскид
на страни одабраног Извршиоца,
 злоупотребе и преварног поступања Извршиоца
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 14.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом
оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће
решавати надлежни суд у Београду.
Члан 15.
Овај оквирни споразум је закључен у 20 (двадесет) истоветних примерака од којих по 2 (два)
припада свакој страни у оквирном споразуму.
ИЗВРШИЛАЦ 1

НАРУЧИЛАЦ
др Владица Тинтор

НАПОМЕНА:
Понуђач је у обавези да потпише овај модел оквирног споразума и тако се изјасни да је у
свему сагласан са моделом оквирног споразума и да прихвата да у случају да буде позван
на закључење оквирног споразума, исти закључи у свему у складу са моделом оквирног
споразума из предметне конкурсне документације.
Овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће бити
закључен са изабраним понуђачима.
Оквирни споразум ће пре потписивања бити садржински прилагођен према томе да ли
понуђачи подносе заједничку понуду, понуду са подизвођачем, према броју изабраних
понуђача (10 или мање) и слично.
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Образац 3
МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен у Београду, дана _____________, између:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге – РАТЕЛ, са
седиштем у Београду, улица Палмотићева број 2, коју заступа директор др Владица
Тинтор, ПИБ: 103986571; матични број: 17606590; рачун бр: 840-963627-41; шифра
делатности: 83.14; обвезник ПДВ: не; (у даљем тексту: Наручилац)
и
______________________, са седиштем у __________________ ул. ______________ бр. __,
кога заступа __________________________, ПИБ: ___________________; матични број:
__________________; број рачуна: ______________________ код ____________________;
шифра делатности: ____; (у даљем тексту: Извршилац).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је услуга одржавања мерне опреме и то: услуга поправке или
дефектације (биће унето у зависности од конкретне потребе наручиоца) произвођача
________________,
а
све
према
понуди
Извршиоца
бр.____________
од__________________ (у даљем тексту: Понуда).
Услуга из претходног става се реализује на основу услова из Позива Наручиоца који је
припремљен у складу са Оквирни споразумом бр.__________од______________(у даљем
текту: Оквирни споразум).
Позив из претходног става садржи све дефинисане услове из Оквирног споразума на
основу којих је Извршилац дао понуду (у даљем текту: Позив).
ПРИМОПРЕДАЈА
Извршилац је у обавези да мерну опрему из члана 1. преузме у Контролно-мерном центру
„Београд“, Проте Матеје 15, Добановци и опрему након поправке или дефектаже квара у
исправном стању врати Наручиоцу на исту адресу.
Приликом примопредајe датог инструмента, Извршилац је у обавези да изда Реверс као
доказ да је инструмент преузет на сервис Извршиоцу или је враћен Наручиоцу.
РОК ИЗВРШЕЊА
Члан 3.
Извршилац је дужан да услугу из члана 1. овог уговора реализује најдуже у року од
___дана од дана пријема инструмента.
Наручилац задржава право да одустане од поправке инструмента и затражи да он буде
враћен ако Извршилац пробије рок из претходног става.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
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Члан 4.
По преузимању мерне опреме на реализацију услуге из члана 1. овога уговора цео ризик у
погледу оштећења, крађе, додатног квара, и др, прелази на Извршиоца.
Извршилац гарантује да ће послове из овог уговора извршавати обучени и компетентни
стручњаци.
За све пропусте које настану нестручним радом и немаром, Извршилац одговара у име својих
запослених.
Уколико извршилац врши услуге дефектације квара дужан је да након извршене услуге
наручиоцу достави и елаборат квара у којем ће бити наведен прецизан опис утврђене
неисправности и поступак утврђивања неисправности, радови који су неопходни и делови
које треба заменити.
ПРИЈЕМ УСЛУГЕ И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 9.
Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу
појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и тај Извршилац, у складу
са овим оквирним споразумом.
Квалитативни пријем извршене услуге из члана 1. ће се обавити у року од 5 радних дана од
дана преузимања инструмента са сервиса или дефектаже.
Квалитативни пријем ће обавити представници Наручиоца и том приликом ће сачинити
Записник о квалитативном пријему услуге поправке или дефектаже, и у њему
констатовати да ли је поправка или дефектација обављена на одговарајући начин, који се
прилаже уз фактуру Извршиоца.
Ако услуга из члана 1. није реализована на адекватан начин, Комисија ће то констатовати
и дати додатни рок од 7 дана Извршиоцу да изврши потребне корекције.
Уговорне стране су се усагласиле да ако и после истека рока из предходног става, услуга
буде незадовољавајућа, што ће комисија констатовати у потенцијалном трећем Записнику
о квалитативном пријему, Наручилац има право да затражи раскид уговора.
УГОВОРНА ВРЕДНОСТ, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 7.
Укупна вредност предмета уговора износи ............................................ динара без ПДВ-а,
односно ........................................... динара са ПДВ-ом.
Цена радног часа за услугу из члана 1. овог уговора износи ............................................ динара
без ПДВ-а, односно ........................................... динара са ПДВ-ом
У цену су урачунати сви трошкови које Извршилац има у реализацији уговора: трошкови
транспорта, преузимања опреме, набавка и уградња резервних делова, као и сви други
зависни трошкови.
Обавезе које доспевају у 2020. и 2021. години биће реализоване највише до износа средстава
која ће Наручиоцу за ту намену бити одобрена у тим годинама. У супротном Уговор
престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од
стране наручиоца.
Наведене цене су фиксне за све време трајања овога уговора.
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Рачун се доставља Наручиоцу на адресу: Палмотићева 2, Београд, уз који ће бити достављен
и потписани Записник о квалитативном пријему.
Наручилац је дужан да фактурисан износ уплати у року од ___ дана од пријема рачуна на
рачун Извршиоца.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 8.
Уколико Извршилац са којим је закључен појединачни уговор не изврши услугу у
уговореном року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2‰
укупне цене конкретне услуге с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10%
укупне цене од конкретне услуге.
Уколико Извршилац са којим је закључен појединачни уговор не изврши услугу или је
изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10%
укупне цене конкретне услуге.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду
штете.
ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
Извршилац даје гаранцију за услугу од ___ од дана потписивања Записника о
квалитативном пријему.
Извршилац даје гаранцију за замењене делове од ___ дана од дана потписивања Записника
о квалитативном пријему.
Приликом вршења услуге Извршилац је дужан да обезбеди оригиналне и нове резервне
делове произвођача.
Извршилац сноси одговорност за штету насталу уградњом неоригиналних и рабљених
резервних делова.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се до реализације предемта
уговора, а најдуже до рока важења оквирног споразума.
Евентуалне измене и допуне Уговора могуће су само уз обострану сагласност уговорних
страна што се верификује посебним Анексима овог Уговора.
Члан 11.
Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор или једностраним отказом с тим
што најава о раскиду Уговора мора бити достављена у писаној форми најмање 30 дана
унапред.
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Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да све спорове који евентуално настану у извршавању овог
уговора решавају споразумно, а у случају да се споразум не постигне, спорне односе
решаваће суд у Београду.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка
задржава свака уговорна страна.
ИЗВРШИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
др Владица Тинтор

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач мора да потпише (овлашћено лице), чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Понуђач не попуњава модел
уговора, јер се услови из истога накнадно дефинишу у поступку реализације набавке
кроз овирни споразум. Понуђач може да попуни само заглавље уговора са општим
подацима.
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Образац 4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА
Ред.
бр.

Предмет набавке

1. Цена радног часа за поправке
2. Цена радног часа за дефектажу
3. Укупна цена (1+2) без ПДВ

Јединица
мере
ком
ком
/

Јединичн
а цена Стопа Јединична цена
ПДВ
са ПДВ
без
ПДВ

/

У Обрасцу структуре цена, цене морају бити приказанe по броју тражених комада, са и без
ПДВ.
Понуђена цена обухвата све зависне трошкове које пунуђач има приликом реализавије
предметне јавне набавке.
Укупна цена, из тачке 3. Табеле, мора бити иста као и цена без ПДВ из Обрасца понуде.
Овако исказана цена служиће уједно и као цена за избор најповољнијег понуђача, сагласно
критеријуму најниже понуђене цене.

ПОНУЂАЧ

(Место и датум)

(потпис овлашћеног лица)
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Образац 5
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чл. 88. ст. 1. Закона, понуђач _______________________________________,
(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.
ПОНУЂАЧ
______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
- Достављање овог обрасца није обавезно.
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Образац 6
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чл. 26. Закона, понуђач _______________________________________, даје:
(назив понуђача)
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке – Одржавање мерне опреме на две године, бр. 1-02-4042-21/19, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
ПОНУЂАЧ
______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
- Образац мора бити попуње и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
- Уколико понуду подноси група понуђача, образац мора бити попуњен и потписан од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
- Потребно је да се образац копира у довољном броју примерака, за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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Образац 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ
ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА
Понуђач......................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга –
Одржавање мерне опреме на две године, број 1-02-4042-21/19 поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде за предметну јавну набавку.

ПОНУЂАЧ
______________________
овлашћеног лица)

(потпис

Напомена:
У случају већег броја понуђача из групе понуђача или подизвођача образац треба
фотокопирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача или подизвођача.
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Образац 8
ОБРАЗАЦ – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
Рб.

Врста услуге

Наручилац
и контакт особа

Период реализације

1.

2.

3.

4.

ПОНУЂАЧ
(Место и датум)
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА
Понуђач је у обавези да попуни, и потпише Референтну листу.
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Образац 9

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦИ
Наручилац _______________________ из _________________ под пуном моралном,
материјалном
и
кривичном
одговорношћу
изјављује
да
је
__________________________________
извршио
услугу
сервисирања
______________________ (навести врсту опреме - мерна или телекомуникациону опрему)
у периоду од _______ године до ________. године.
Потврда се издаје у сврху учешћа понуђача ____________________________ у отвореном
поступку јавне набавке услуга – Одржавање мерне опреме на две године, број 1-02-404221/19, коју спроводи Наручилац - Регулаторна агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге.

У _______________
Дана ____________

Потпис овлашћеног лица
корисника услуге
______________________________

Напомена: Понуђач може доставити Потврду о референци на обрасцу 9, или на другом
документу који мора да садржи све елементе овог обрасца.
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Потписи чланова комисије:
1) Мирјана Марчета – заменик председника комисије
___________________________
2) Момир Степановић –члан комисије
___________________________
3) Јасмина Пејаковић – члан комисије
___________________________
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