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РЕГУЛАТОVНА АГЕНЦИЈА ЗА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-02-4047-44/ 19-5
Датум: 11.12.2019.

Београд
Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија Наручиоца - Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге, доноси

ОДЛУКУ
о измени и допуни конкурсне документадије

Мења се и допуњује конкурсна документација за јавну набавку услуга - дизајн за
електронске и штампане материјале, израда прелома и припрема за штампу, брОј 1-02-404744/19, на следећи начин:
1) У Одељку II - Спецификација предмета набавке, мења се у табели редни број 25:
на страни 9:

25.

Дизајн стоног календара од 13
листова

Постављање креативног концепта и основног дизајна
календара. Дефинисање елемената, распореда — композиције,
боја, избор фотографија. Обрада и прилагођавање фотографија,
илустрација и/или другог графичког материјала, израда
календаријума за 2020. годину (текући, претходни и наредни
месец на свакој страници) и припрема за штампу стоног
календара оквирних димензија 20 х 15 цм, са 26 колорних
страна (13 листова).
Достављање најмање два предлога креативног концепта и
разрада усвојеног решења. Реализација до три рунде корекција
визуала и садржаја, у складу са инструкцијама клијента.
Достављање фајлова са припремом за штампу y PDF формату
и отвореног фајла у AI или другом векторском формату, или
формату у високој резолуцији.

так0 да сада гласи:

25.

Дизајн стоног календара од 13
листова

Постављање креативног концепта и основног дизајна
календара. Дефинисање елемената, распореда — композиције,
боја, избор фотографија. Обрада и прилагођавање фотографија,
илустрација и/или другог графичког материјала, израда
календаријума (текући, претходни и наредни месец на свакој
страници) и припрема за штампу стоног календара оквирних
димензија 20 х 15 цм, са 26 колорних страна (13 листова).
Достављање најмање два предлога креативног концепта и
разрада усвојеног решења. Реализација до три рунде корекција
визуала и садржаја, у складу са инструкцијама клијента.
Достављање фајлова са припремом за штампу y PDF формату
и отвореног фајла у AI или другом векторском формату, или
формату у високој резолуцији.
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2) У Одељку XV - МОдел угОвора, мења се члан 1- ПРЕДМЕТ УГОВОРА, на страни
35:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
УгОворне стране су се сагласиле да је предмет овог УгОвОра дизајн за електронске и
штампане материјале, израда прелОма и припрема за штампу, за пОтребе Наручи0ца, за
пери0д Одједне године рачунајући од дана закључења угОвОра.
Предмет овог УгОвора је ближе описан у кОнкурснОј дОкументацији, Одељак I1 Спецификација и зактеви предмета набавке, кОјаје саставни де0 овОг УгОвора.
Спецификациј а и захтеви предмета набавке (ПрилОг број 1), понуда Пружаоца брОј 102-4047-44/19Од
.
.2019. гОдине (напОмена: број и датум уписује Наручилац) са
свим прилОзима (у даљем тексту: ПОнуда) (Прилог број 2) и Образац структуре цена (ПрилОг
број 3), су саставни део ОвОг угОвОра.
тако да сада гласи:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
УгОворне стране су се сагласиле да је предмет ОвОг Уговора дизајн за електрОнске и
штампане материјале, израда прелома и припрема за штампу, за пОтребе Наручиоца, за
пери0д од једне гОдине.
Предмет Овог УговОра је ближе описан у кОнкурснОј дОкументацији, Одељак I1 Спецификација и зактеви предмета набавке, кОјаје саставни део Овог УгОвОра.
Спецификациј а и захтеви предмета набавке (ПрилОг брОј 1), пОнуда Пружа0ца број 1.2019. године (напомена: брОј и датум уписује Наручилац) са
02-4047-44/19од
.
свим прилозима (у даљем тексту: ПОнуда) (ПрилОг број 2) и Образац структуре цена (ПрилОг
број 3), су саставни де0 Овог угОвОра.
3) У Одељку XV - Модел угОвОра, мења се члан 5- ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
ОБЕЗБЕЂЕЊА, на страни 36:
ФИИАИСИЈСКА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕТiЕЊА
Члан 5.
Пружалац се Обавезује да приликОм закључења угОвОра дОстави меницу ка0
финансијско средетв0 Обезбеђења за дОбро извршење пОсла, у висини Од 10% од вредности
угОвОра (рачунајући без ПДВ), зактев за регистрацију менице, меничн0 овлашћење и копију
картОна депонОваних потписа.
Меница мора бити пОтписана Од стране овлашћенОг лица Пружаоца.
Регулаторна агенцпја за елеhтронске комуникације и поштанеке услцге. П11Б: 10398657 І. МБ: 17606590
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У меничнОм овлашliењу Обавезн0 навести пОдатке 0: меничнОм пОвери0цу, угОвОру за
кОји се издаје меница, изнОсу менице, рОку важења менице (рОк не мОже бити краћи Од пет

(5) дана Од дана истека угОвОра, ОднОсн0 пет (5) дана Од дана истека пери0да од гОдину

рачунајући Од дана закључења угОвОра) и тОме да се меница мОже и без сагласнОсти
меничнОг дужника, безуслОвн0, без прОтеста, права на приговОр и трОшкОва, наплатити кОд
бил0 кОје пОслОвне банке кОд кОје менични дужник има рачун.

КОпија картОна депОнОваних пОтписа, мОра бити јасна, таква да се виде пОтписи

Овлатпћених лица. ПОтпис лица кОје је пОтписал0 меницу мОра бити идентичан са пОтписОм
ОвлашћенОг лица са картОна депОнОваних пОтписа.
Наручилац има прав0 да реализује финансијск0 средств0 Обезбеђења за дОбр0
извршење пОсла у случају да услуга из члана 1. ОвОг угОвОра не буде реализОвана у рОкОвима
и на начин предвиђен услОвима из ОвОг угОвОра.
так0 да сада гласи:
ФИИАИСИЈСКА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕТiЕЊА
Члан 5.
Пружалац се Обавезује да најкасније д0 31.3.2020. гОдине дОстави меницу ка0
финансијск0 средств0 Обезбеђења за дОбр0 извршење пОсла, у висини Од 1 0% Од вреднОсти
угОвОра (рачунајући без ПДВ), захтев за регистрацију менице, меничн0 Овлашћење и кОпију
картОна депОнОваних пОтписа.
Меница мОра бити пОтписана Од стране Овлашћеног лица Пружа0ца.
У меничнОм Овлашћењу Обавезн0 навести пОдатке 0: меничнОм пОвери0цу, угОвОру за
кОји се издаје меница, изнОсу менице, рОку важења менице (рОк не мОже бити краliи Од пет
(5) дана Од дана истека угОвОра, ОднОсн0 пет (5) дана Од дана 1.4.2021. гОдине) и тОме да се
меница може и без сагласнОсти меничнОг дужника, безусловн0, без прОтеста, права на
пригОвор и трОшкОва, наплатити кОд бил0 кОје пОсловне банке код кОје менични дужник има
рачун.

КОпија картОна депОнОваних пОтписа, мОра бити јасна, таква да се виде пОтписи
Овлашћених лица. ПОтпис лица кОје је пОтписал0 меницу мОра бити идентичан са пОтписОм
ОвлашћенОг лица са картОна депОнОваних пОтписа.
Наручилац има прав0 да реализује финансијск0 средств0 Обезбеђења за дОбр0
извршење пОсла у случају да услуга из члана 1. ОвОг угОвОра не буде реализОвана у рОкОвима
и на начин предвиђен услОвима из ОвОг угОвОра.
4) У Одељку XV - МОдел угОвОра, мења се члан 10 - ОСТАЛА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
НАРУЧИОЦА И ПРУЖАОЦА, на страни 37:
ОСТАЛА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИАРУЧИОЦА И ПРУЖАОЦА
Члан 10.
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Наручилац ћe правовремено обезбедити потребна средства, информације као и
одлуке које су неопходне Пружаоцу, како би се успешно извршиле све услуге које су
предмет уговора.
Наручилац као лице за координацију извршења уговореник обавеза одређује Игора
Петронијевиliа из Кабинета.
тако да сада гласи:
ОСТАЛА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ПРУЖАОЦА
Члан 10.
Наручилац ћe правовремено обезбедити потребна средства, информације као и
одлуке које су неопходне Пружаоцу, како би се успешно извршиле све услуге које су
предмет уговора.
Наручилац као лице за координацију извршења уговорених обавеза одређује
Александру Ристић.
5) У Одељку XV — Модел уговора, мења се члан 13 — ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ, на
страни 38:
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и Пружаоца.
Уговор остаје на снази најдуже годину дана од дана закључења уговора или до
утрошка средстава из буцета Наручиоца.
тако да сада гласи:
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране.
Уговорне обавезе почињу да важе од дана 1.4.2020. године и остају на снази најдуже
до дана 1.4.2021. године или до утрошка обезбеђених средстава из Финансијског плана
наручиоца за ову набавку, у зависности од тога који се услов први испуни.
6) У Одељку XVI — Упутство понуђачима како да сачине понуду, мења се тачка 10 —
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА, на страни 41:

10. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕ'FiEЊA
Регулаторна агенцн,ја за елеhтронске камуннкације н плштанске у•слуте, IiHb: 103986571. МБ: 17606590
Страна 4 од 6
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ПОнуђач се Обавезује да приликОм закључења угОвОра достави меницу ка0
финансијск0 средств0 Обезбеђења за дОбр0 извршење пОсла, у висини Од 10°/о Од вреднОсти
угОвора (рачунајући без ПДВ), захтев за регистрацију менице, меничн0 Овлашliење и кОпију
картОна депОнОваних пОтписа.
Меница мОра бити пОтписана Од стране ОвлашћенОг лица пОнуђача.
У меничнОм Овлашћењу Обавезн0 навести пОдатке 0: меничнОм пОвери0цу, угОвОру за
кОји се издаје меница, изнОсу менице, рОку важења менице (рок не може бити краћи Од пет

(5) дана Од дана истека угОвОра, ОднОсн0 пет (5) дана Од дана истека пери0да Од гОдину
рачунајући Од дана закључења угОвОра) и тОме да се меница мОже и без сагласнОсти
меничнОг дужника, безуслОвн0, без прОтеста, права на пригОвОр и трОшкОва, наплатити кОд
бил0 кОје пОслОвне банке код кОје менични дужник има рачун.

КОпија картОна депОнОваних потписа, мОра бити јасна, таква да се виде пОтписи
Овлашћеник лица. ПОтпис лица кОје је пОтписал0 меницу мОра бити идентичан са пОтписОм
ОвлашћенОг лица са картОна депОнОваник пОтписа.
Наручилац има прав0 да реализује финансијск0 средство Обезбеђења за дОбр0
извршење посла у случају да услуга не буде реализОвана у рокОвима и на начин предвиђен
услОвима из угОвОра.
так0 да сада гласи:
10. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕ'РiЕЊА
ПОнуђач се Обавезује да најкасније д0 31.3.2020. гОдине дОстави меницу ка0
финансијск0 средств0 Обезбеђења за дОбро извршење пОсла, у висини Од 10°/о Од вреднОсти
угОвОра (рачунајуliи без ПДВ), захтев за регистрацију менице, меничн0 ОвлашБење и кОпију
картОна депОнОваник пОтписа.
Меница мОра бити пОтписана Од стране овлашћенОг лица пОнуђача.
У меничнОм Овлашћењу обавезн0 навести пОдатке 0: меничнОм пОвери0цу, угОвОру за
кОји се издаје меница, изнОсу менице, рОку важења менице (рОк не мОже бити кра);iи Од пет
(5) дана Од дана истека угОвора, однОсн0 пет (5) дана Од дана 1.4.2021. гОдине) и тОме да се
меница мОже и без сагласнОсти меничнОг дужника, безуслОвн0, без прОтеста, права на
пригОвОр и трОшкОва, наплатити кОд бил0 кОје пОслОвне банке кОд кОје менични дужник има
рачун.

КОпија картОна депОнОваних пОтписа, мОра бити јасна, таква да се виде пОтписи
овлашliених лица. ПОтпис лица кОје је пОтписал0 меницу мОра бити идентичан са пОтписом
ОвлашћенОг лица са картона депОнОваник пОтписа.
Наручилац има право да реализује финансијск0 средство Обезбеђења за дОбр0
извршење пОсла у случају да услуга не буде реализОвана у рОкОвима и на начин предвиђен
услОвима из угОвОра.
7) У Одељку XVI - Упутств0 пОнуђачима как0 да сачине пОнуду, мења се тачка 15 ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГА, на страни 43:
15. ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГА
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ПОнуђач је у Обавези да ОтпОчне са пружањем услуга Одмах накОн ОбОстранОг
пОтписивања угОвОра. Пре пружања сваке Од угОвОрених услуга, наручилац се Обавезује да
пОнуђачу упутити пОзив за извршење услуге, са дета.љним ОписОм.
ПОзив мОже бити упућен свим распОлОживим средствима кОмуникације (редовна или
електрОнска пОшта, факс и тсл).
так0 да сада гласи:
15. ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГА
ПОнуђач је у Обавези да Отпочне са пружањем услуга са данОм 1.4.2020. гОдине.
Пре пружања сваке од угОвОрених услуга, наручилац се Обавезује да пОнуђачу
упутити пОзив за извршење услуге, са детаљним ОписОм.
ПОзив мОже бити упућен свим распОлОживим средствима кОмуникације (редОвна или
електрОнска пОшта, факс и тсл).
У ОсталОм делу кОнкурсна дОкументација Остаје неизмењена.
РОк за поднОшење пОнуда се не прОдужава, ОднОсн0 рОк за пОднОшење пОнуда је
23.12.2019. гОдине д0 10.00 часова п0 лОкалнОм времену.
Јавн0 отварање благОвремен0 дОстављених пОнуда Обавиће се на адреси: РегулатОрна
агенција за електрОнске комуникације и пОштанске услуге, Бе0град, улица ПалмОтићева брОј
2, пОследњег дана рока за пОднОшење пОнуда, односн0 23.12.2019. гОдине у 10.30 часОва.
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