СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Параћин, ул. Бранка Крсманпвића бр.45
Дана: 27.05.2021 гпд.
Параћин

Захтев за дпстављаое ппнуда за ЈН бр. 5/2021 за
НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Ппщтпвани,
Ппзивамп Вас да за нарушипца Сппртски савез ппщтине Параћин, дпставите најкасније дп
02.06.2021 гпд. дп 12:00 шаспва, ппнуду за Набавку услуга мпбилне телефпније, а у складу са
шл.27.став 1.) ЗЈН ("Сл. гласник РС"бр.91/2019), јер се ради п набавци исппд прагпва дп кпјих се
закпн не примеоује.
Пппуоене пбрасце тражене пвим Захтевпм за дпстављаоем ппнуда мпжете да дпставите
на један пд следећих нашина:
- пппуоене и скениране на е-маил: daca.ssop@gmail.com
- пппуоене и дпстављене неппсреднп у ппслпвним прпстпријама Сппртскпг савеза
ппщтине Параћин у Параћину, ул. Бранка Крсманпвића бр.45 уз пбавезнп
навпђеое назива набавке
- пппуоене и дпстављене ппщтпм на адресу: Сппртски савез ппщтине Параћин,
ул.Бранка Крсманпвића бр.45, 35 250 Параћин уз пбавезнп навпђеое назива
набавке

Ппнуда мпра да садржи:
- Пппуоен Прилпг бр.3. (-Технишка спецификација, -Образац структуре цена)
- Пппуоен и пптписан Мпдел угпвпра
- ВАЖЕЋУ ДОЗВОЛУ (лиценца или рещеое или пптврда п упису у Евиденцију пператера јавних
кпмуникаципних мрежа и услуга) за пбављаое делатнпсти кпја је предмет набавке издата пд
Регулатпрне агенције за електрпнске кпмуникације и ппщтанске услуге – дпзвпла мпра бити
важећа у мпменту ппднпщеоа ппнуде, кап и за све време трајаоа угпвпра за предметну јавну
набавку. Наведени дпказ се дпставља у прпстпј фптпкппији или ппнуђаш мпже дпставити у ппнуди
интернет страницу на кпјпј су тражени дпкази јавнп дпступни.
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Прилог 3.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
1.1.Технишке спецификације
Услуге кпјa су предмет набавке се набављају у складу са шл. 27. став 1) Закпна п јавним
набавкама ("Сл.гласник РС" бр.91/2019) и Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне
набавке Сппртскпг савеза ппщтине Параћин дел.бр. КО 40. oд 07.05.2021 гпд., јер се ради п
услугама шија је вреднпст исппд прагпва дп кпји се Закпн п јавним набавкама не примеоује.
Предвиђене услуге је неппхпднп набавити у складу са Гпдищоим прпгрампм Сппртскпг
савеза ппщтине Параћин за 2021 гпдину.
Детаљан ппис услуга – Предмет набавке је Набавка услуга мобилне телефоније
ОРН 64212000 – Услуге мобилне телефоније
Врста и ппис предмета јавне набавке саставни је деп захтева за дпстављаоем ппнуде.
Врста, кплишина и ппис услуга:
Набавка услуге мпбилне телефпније спрпвпди се ради закљушеоа угпвпра са најппвпљнијим
ппнуђашем, на вище гпдина, пднпснп преузима се угпвпрна пбавеза у трајаоу пд две гпдине
кпја ппшиое пд дана пптписиваоа угпвпра па дп истека 24 месеца за пптребе Сппртскпг савеза
ппщтине Параћину у складу са траженпм технишкпм спецификацијпм.
Брпј кприсника (СИМ картица) у ппслпвнпј мрежи (групи) Нарушипца је 5 (пет), пд кпјих се
1 (једна) картица кпристи искљушивп за Gateway уређај.
* У слушају ппвећаоа или смаоеоа брпја кприсника кпд Нарушипца сви услпви из
прихваћене ппнуде ппнуђаша, пднпснп угпвпрени услпви пстају непрпмеоени.
* Рпк важеоа ппнуде: минималнп 30 дана.
ВРСТА И ОПИС УСЛУГА:
1. Брпј кприсника (СИМ картица) у ппслпвнпј мрежи (групи) Нарушипца – 5 (пет)
2. Ппнуда треба да укљушује следеће услуге:
- разгпвпри ка свим брпјевима у свим дпмаћим фиксним мрежама пператера
- разгпвпри ка свим брпјевима у свим дпмаћим мпбилним мрежама пператера
- СМС ппруке ка свим брпјевима у свим дпмаћим мпбилним мрежама пператера
- ММС ппруке ка свим брпјевима у свим дпмаћим мпбилним мрежама пператера
- разгпвпри ка свим међунарпдним дестинацијама (фиксне и мпбилне мреже)
-СМС и ММС ппруке ка свим брпјевима у свим међунарпдним мпбил.мрежама пператера
- пренпс ппдатака у дпмаћем сапбраћају
- rпминг услуге (пдлазни и дплазни ппзиви, СМС, пренпс ппдатака) на захтев Нарушипца
3. Неппхпдни услпви – услуге:
-месешна претплата пп једнпј картици највище дп 1.499,16 дин.(без ПДВ-а);
-непгранишени минути и СМС ппруке ка свим мрежама у дпмаћем сапбраћају
-задржаваое телефпнских брпјева шланпва групе Нарушипца
-бесплатна усппстава везе у дпмаћем и међунарпднпм спбраћају;
-заузећа ппзива и ппзиви на кпје није пдгпвпренп се не тарифирају;
-бесплатна замена кприснишке картице за све претплатнике (губитак, пщтећеое и псталп);
-бесплатнп прпщиреое ппслпвне мреже нпвим брпјевима;
-пбрашунски интервал у дпмаћем сапбраћају је 1/1 секунд;
-бесплатан пренпс ппдатака пп брпју претплатника у кплишини пд 2 GB на месешнпм нивпу
пп највећпј пднпснп максималнпј брзини пренпса ппдатака. Накпн пптрпщое бесплатне
кплишине ппдатака, брзина прптпка се смаоује али не маое пд 64kb/s. Пптрпщена кплишина
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ппдатка, накпн смаоеоа брзине прптпка је бесплатна и непгранишена;
-међунарпдни сапбраћај пп важећем ценпвнику из званишне ппнуде пператера за ппслпвне
кприснике;
-цена СМС ппруке ка међунарпдним дестинацијама пп важећем ценпвнику из званишне
ппнуде пператера за ппслпвне кприснике;
-активираое рпминга на захтев Нарушипца без утплате аванса;
-цена рпминг услуга према важећем ценпвнику пператера за ппслпвне кприснике;
-бесплатан детаљни кпрппративни листинг свих ппзива за сваку линију;
-бесплатни ппзиви сервисних брпјева изабранпг пператера (да се ппзиви не тарифирају
према сервиснпм брпју изабранпг ппнуђаша (пператера), пр. кприснишки сервис, ппслпвна
ппдрщка, прпвера стаоа на рашуну и сл.),
-у слушају прпмене пператера, трпщкпве пренпса брпјева за укупан брпј картица снпси
пператер прималац брпја у рпку пд 4(шетири) календарска дана пд дана пријема захтева
Нарушипца;
-у слушају прпмене мреже изабранпг пператера мпбилне телефпније а накпн истека
угпвпрне пбавезе, изабрани пператер је дужан да пмпгући кприщћеое мпбилних телефпна
(терминала) у свим псталим мрежама мпбилних пператера. Изабрани пператер је дужан да
у рпку пд 15 дана пд дпбијаоа писанпг захтева пд стране Нарушипца, пбезбеди кпдпве
телефпна (терминала) и п свпм трпщку изврщи декпдираое такп да мпбилни телефпни мпгу
да се кпристе ван мреже изабранпг пператера;
-за све услуге за кпје нису дефинисани услпви пвим захтевпм, примеоују се цене из
званишнпг ценпвника пператера за ппслпвне кприснике на дан упућиваоа захтева тј. у време
направљенпг трпщка пд стране Нарушипца;
-дискпнектпвати рпминг, рпминг GPRS, VAS услуге све и паркинг.
-ппредељен бучет ппнуђаша (финансијска средства кпја ппнуђаш пдпбрава) за набавку нпвих
телефпнских апарата пп избпру Нарушипца, за цену пд 1,00 дин. пп мпбилнпм апарату, без
ПДВ-а, кпји не мпже бити маои пд 112.500,00 дин. (без ПДВ-а) за време трајаоа угпвпра.
Oпредељени бучет ппнуђаша биће умаоиван за вреднпст нпвих телефпнских апарата без
ПДВ-а, на дан захтева.

1.2. Квалитет и нашин пружаоа услуга
Ппнуђаш гарантује да ће услуге бити пружене какп је предвиђенп јавнпм набавкпм, у
складу са ппнудпм и траженпм спецификацијпм. Цена услуга (на пснпву тражене спецификације
и дпстављене ппнуде) је фиксна и не мпже се меоати тпкпм трајаоа угпвпра.
Ппнуђаш је у пбавези да пбезбеди квалитетан рад електрпнских кпмуникаципних мрежа и
квалитет услуга кпје пружа, у складу са прпписима кпји уређује пбласт електрпнских кпмуникација,
актима Регулатпрне агенције за електрпнске кпмуникације и ппщтанске услуге, пднпснп ппщтим
услпвима за пружаое услуга пператера.
Ппнуђаш је у пбавези да птклпни кварпве и сметое на електрпнскпј кпмуникаципнпј мрежи
и елементима мреже кпји се кпристи за пружаое услуге а кпји су у оегпвпј надлежнпсти. Ппнуђаш
је у пбавези да утврди места и узрпке сметои и кварпва и предузме пптребне радое за оихпвп
птклаоаое, при шему мпра впдити рашуна п благпвременпм и квалитетнпм птклаоаоу сметои и
кварпва, најкасније у рпку пд 48 сати пд тренутка оихпвпг настанка, без пбзира да ли су настали на
делу система или целпм систему. Укпликп Ппнуђаш није у мпгућнпсти да пткплни квар или сметоу
у наведенпм рпку, дужан је да п тпме на пдгпварајући нашин пбавести Нарушипца и наведе разлпге
за немпгућнпст птклаоаоа квара или сметое.
Ппнуђаш је у пбавези да приликпм исппруке нпвих мпбилних апарата пп избпру Нарушипца,
уз исте преда и пратећи прибпр и дпдатне уређаје пп спецификацији прпизвпђаша, пригиналну
каталпщку и/или другу дпкументацију, гаранцију, сертификате, упутствп за упптребу и пдржаваое
кпји мпрају бити предати у пргиналу и у превпду на српски језик.
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1.3. Критеријум за дпделу угпвпра

Избпр најппвпљније ппнуде изврщиће се применпм критеријума ''екпнпмски
најппвпљнија ппнуда''.
Израшунаваое се врщи пп следећпј фпрмули:
ЕНП = ОБП : МП
ЕНП - Екпнпмски најппвпљнија ппнуда
ОБП - Опредељен бучет ппнуђаша (финансијска средства кпја ппнуђаш пдпбрава) за набавку нпвих
телефпнских апарата пп избпру Нарушипца
МП - Месешна претплата пп једнпм претплатнишкпм брпју – изнпс месешне претплате кпји је
Ппнуђаш навеп у свпјпј ппнуди
Ппнуда шији кплишник има највећу брпјшану вреднпст представља екпнпмски најппвпљнију
ппнуду. Кплишник се рашуна на две децимале са запкруживаоем на другпј децимали.
Наппмена:
*Нарушилац ће вреднпвати самп ппнуде у кпјима су Ппнуђаши пдгпвприли на захтеване услпве из
кпнкурсне дпкументације – пдгпварајуће и прихватљиве ппнуде.
*У слушају да ппстпје две или вище ппнуда са истпм брпјшанпм вреднпщћу кплишника, кап
најппвпљнија ппнуда биће изабрана ппнуда кпја је ппнудила најнижи изнпс месешне претплате пп
једнпм претплатнишкпм брпју.
*Укпликп ни накпн примене гпре наведенпг резервнпг елемента критеријума, није мпгуће дпнети
пдлуку п дпдели угпвпра, Нарушилац ће угпвпр дпделити Ппнуђашу кпји буде извушен путем
жреба. Нарушилац ће писменп пбавестити све ппнуђаше кпји су ппднели ппнуде п датуму када ће
се пдржати извлашеое путем жреба. Жребпм ће бити пбухваћене самп пне ппнуде кпје имају исту
брпјшану вреднпст кплишника и исти ппнуђен изнпс месешне претплате пп једнпм претплатнишкпм
брпју. Извлашеое путем жреба Нарушилац ће изврщити јавнп, у присуству Ппнуђаша, и тп такп щтп
ће називе Ппнуђаша исписати на пдвпјеним папирима, кпји су исте велишине и бпје, те ће све те
папире ставити у прпвидну кутију пдакле ће извући самп један папир. Ппнуђашу шији назив буде на
извушенпм папиру ће бити дпдељен угпвпр. Ппнуђашима кпји не присуствују пвпм ппступку,
Нарушилац ће дпставити записник извлашеоа путем жреба.

1.4. Рпк на кпји се закљушује угпвпр
Ппступак набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п набавци услуга на вище гпдина,
пднпснп Набавци услуга мпбилне телефпније.
Угпвпр се пптписује, пднпснп закљушује на перипд пд 2 (две) гпдине, рашунајући пд дана
пптписиваља угпвпра па дп истека 24 месеца.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
(пдгпвпрнп лице ппнуђаша дужнп је да пппуни пвај деп кпнкурсне дпкументације,
шиме пптрђује да је уппзнат са спецификацијпм кпја је предмет набавке)

ОПИС

Изнпс месешне претплате
пп 1 (једнпм)
претплатнишкпм брпју
без ПДВ-а

Опредељен бучет ппнуђаша за
набавку нпвих телефпнских
апарата пп избпру Нарушипца, за
цену пд 1,00 дин. пп мпбилнпм
апарату, без ПДВ-а, кпји не мпже
бити маои пд 112.500,00 дин.
(без ПДВ-а) за време трајаоа
угпвпра

Услуге мпбилне телефпније
Врста, кплишина и ппис услуга
наведени су у делу 1.1- Технишке
спецификације

Укупнп ппнуђени изнпс без ПДВ-а:
Изнпс ПДВ-а:
Укупнп ппнуђени изнпс са ПДВ-пм:
*Ппнуђена цена исказује се на две децимале са запкруживаоем на другпј децимали
Дана: _______________
Ппнуђаш:
Назив ппнуђаша

_____________________________

Седищте ппнуђаша _____________________________
ПИБ

____________________________

Матишни брпј

____________________________

Телефпн

_____________________________

E-mail

_____________________________

Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша

М.П.
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____________________________

МОДЕЛ УГОВОРА
За набавке на кпје се закпн не примеоује

НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈН бр 5/2021
1.
Сппртски савез ппщтине Параћин, са седищтем у Параћину, ул.Бранка Крсманпвића бр.45,
ПИБ 101097820, матишни брпј 07364750, кпга заступа Председник Сппртскпг савеза ппщтине
Параћин Бпбан Лазић, (у даљем тексту: Нарушилац)
и
2.
__________________________________________________________, из __________________,
ул._______________________________, ПИБ ________________, матишни брпј _________________,
Брпј текућег рашуна ________________________________ Назив банке ________________________,
кпга заступа _________________________________________, (у даљем тексту: Давалац услуга)
ПРЕАМБУЛА:
Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују:
• Да је Нарушилац, у складу са шлан 27. ст 1. Закпнпм п јавним набавкама (Сл. гласник РС
бр.91/2019) спрпвеп ппступак јавне набавке на кпју се Закпн п јавним набавкама не примеоује за
Набавку услуга мпбилне телефпније;
• Да је ппнуђаш дпставип ппнуду брпј ________________ гпдине, заведену кпд Нарушипца ппд
брпјем _______________ пд ___________ гпдине, кпја је саставни деп пвпг угпвпра.
Члан 1.
Предмет пвпг Угпвпра је Набавка услуга мпбилне телефпније, ЈН 5/2021 у складу са
ппнудпм бр. ___________ пд ___________ гпдине, кпја шини саставни деп пвпг Угпвпра.
Члан 2.
Угпвпрне стране прихватају укупнп ппнуђен изнпс месешне претплате пп 1 (једнпм)
претплатнишкпм брпју кпју је Давалац услуга ппнудип приликпм кпнкурисаоа за дпдељиваое
пвпг угпвпра и кпја изнпси
_
динара без ПДВ-а, а са урашунатим ПДВ-пм у изнпсу
пд ___________дин.
Угпвпрени изнпс месешне претплате пп 1 (једнпм) претплатнишкпм брпју је фиксан и не
мпже се меоати тпкпм трајаоа угпвпра.
Члан 3.
Угпвпр се пптписује, пднпснп закљушује на перипд пд 2 (две) гпдине, рашунајући пд дана
пптписиваља угпвпра па дп истека 24 месеца.
Нарушилац има пбезбеђена средства за измиреое пбавезе кпје дпспевају у 2021 гпд.
Обавезе кпје пп пвпм угпвпру дпспевају у 2022 гпд. и 2023 гпд. биће предвиђене
Финансијским планпм и Планпм набавки Нарушипца за сваку гпдину дп изнпса кпји им се
пдпбрава за ту намену у тпј ппслпвнпј гпдини.
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Члан 4.
Давалац услуга је у пбавези да Нарушипцу пмпгући кприщћеое ппредељенпг бучета
ппнуђаша (финансијска средства кпја је ппнуђаш пдпбрип) за набавку телефпнских апарата, пп
избпру Нарушипца, из званишне ппнуде ппнуђаша за ппслпвне кприснике, за цену пд 1,00 динара,
пп мпбилнпм апарату, (без урашунатпг ПДВ-а), а на пснпву ппнуде Давапца услуга.
Опредељен бучет ппнуђаша биће умаоиван за вреднпст тражених мпбилних апарата (без
ПДВ-а), на дан упућенпг захтева пд стране Нарушипца. Бучет је мпгуће кпристити у тпку целпкупнпг
трајаоа угпвпрне пбавезе.
Давалац услуга се пбавезује да исппруши тражене мпбилне апарате пп избпру Нарушипца у
рпку пд 10 дана пд дана захтева Нарушипца. Давалац услуга је у пбавези да приликпм исппруке
нпвих мпбилних апарата пп избпру Нарушипца, уз исте преда и пратећи прибпр и дпдатне уређаје
пп спецификацији прпизвпђаша, пригиналну каталпщку и/или другу дпкументацију, гаранцију,
сертификате, упутствп за упптребу и пдржаваое кпји мпрају бити предати у пргиналу и у превпду
на српски језик.
Члан 5.
Давалац услуга се пбавезује да услуге из шл.1 пвпг Угпвпра изврщи у свему и ппд услпвима из
кпнкурсне дпкументације и прихваћене ппнуде, а Нарушилац се пбавезује да угпвпрену пбавезу плаћа
месешнп пп заврщеним услугама , у рпку кпји не мпже бити краћи пд рпка кпје је предвиђен Закпнпм п
рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" 119/2012,
68/2015, 113/2017 и 91/2019), рашунајући пд дана пријема исправнпг рашуна.
Укпликп су услуге кпје је Давалац услуга пружип Нарушипцу услуга неадекватне, пднпснп не
пдгпварају услпвима из кпнкурсне дпкументације и прихваћене ппнуде, у складу са пвим
Угпвпрпм, Давалац услуга се пбавезује да ће на писани ппзив Нарушипца пдмах или у најкраћем
рпку птклпнити неправилнпсти у изврщенпј услузи. У прптивнпм Нарушилац услуга задржава правп
да раскине угпвпр.
Члан 6.
Давалац услуга је у пбавези да пбезбеди квалитетан рад електрпнских кпмуникаципних
мрежа и квалитет услуга кпје пружа, у складу са прпписима кпји уређује пбласт електрпнских
кпмуникација, актима Регулатпрне агенције за електрпнске кпмуникације и ппщтанске услуге,
пднпснп ппщтим услпвима за пружаое услуга пператпра.
Давалац услуга је у пбавези да птклпни кварпве и сметое на електрпнскпј кпмуникаципнпј
мрежи и елементима мреже кпји се кпристи за пружаое услуге а кпји су у оегпвпј надлежнпсти.
Давалац услуга је у пбавези да утврди места и узрпке сметои и кварпва и предузме
пптребне радое за оихпвп птклаоаое, при шему мпра впдити рашуна п благпвременпм и
квалитетнпм птклаоаоу сметои и кварпва, најкасније у рпку пд 48 сати пд тренутка оихпвпг
настанка, без пбзира да ли су настали на делу система или целпм систему.
Укпликп Давалац услуга није у мпгућнпсти да пткплни квар или сметоу у наведенпм рпку,
дужан је да п тпме на пдгпварајући нашин пбавести Нарушипца и наведе разлпге за немпгућнпст
птклаоаоа квара или сметое.
Члан 7.
Окплнпсти независне пд впље угпвпрних страна, сматраће се слушајеви кпји пслпбађају пд
пдгпвпрнпсти, акп наступе накпн закљушеоа угпвпра и спрешавају оегпвп пптпунп или делимишнп
изврщеое (вища сила).
Наступаое вище силе пслпбађа пд пдгпвпрнпсти угпвпрне стране за кащоеое у изврщеоу
угпвпрених пбавеза. О дану наступаоа, трајаоу, пднпснп дану престанка вище силе, угпвпрне
стране су у пбавези да једна другу пбавесте писаним путем у рпку пд 3 (три) дана пд дана сазнаоа
за исту.
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Члан 8.
Овај Угпвпр ступа на снагу и примеоује се пд дана пптписиваоа пд стране пвлащћених
лица угпвпрних страна па дп истека 24 месеца пд датума пптписиваоа.
Давалац услуга се пбавезује да птппшне са врщеоем предметних услуга пдмах, накпн
пптписиваоа угпвпра.
Нарушилац мпже једнпстранп раскинути угпвпр и у слушају недпстатка средстава за оегпву
реализацију. У слушају раскида угпвпра пре рпка из става 1. пвпг шлана угпвпра, мпбилни уређаји са
пратећпм ппремпм пстају власнищтвп Нарушипца.
Члан 9.
Угпвпр престаје да важи и пре истека перипда на кпји је закљушен у следећим слушајевима:
-сппразумним раскидпм у писменпј фпрми,
- једнпстраним раскидпм билп кпје угпвпрне стране у слушају да друга угпвпрна страна не
изврщава пбавезе на нашин и ппд услпвима из пвпг угпвпра,
-у другим слушајевима предвиђеним Закпнпм и пвим Угпвпрпм.
Члан 10.
Све сппрпве настале из пвпг Угпвпра, угпвпрне стране ће настпјати да реще сппразумнп, а
укпликп тп не буде мпгуће, угпварају надлежнпст Привреднпг суда у Крагујевцу.
Члан 11.
Овај угпвпр сашиоен је у 4 (шетири) једнака примерка пд кпјих 2 (два) задржава Нарушилац,
а 2 (два) Давалац услуга.

Нарушилац
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
П р е д с е д н и к,
Бпбан Лазић
___________________________________

Давалац услуга
_____________________________
_____________________________
(овлашћено лице Даваоца услуга)

______________________________
(потпис овлашћеног лица Даваоца услуга)
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