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На основу члана 32. и 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
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услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15 и 41/2019 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
бр. 404-208/20-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-208/20-3 Јавно
предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем
тексту: Наручилац), позива Вас да поднесете понуду у складу са конкурсном документацијом
за јавну набавку услуга у отвореном поступку:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.

Подаци о наручиоцу
НАЗИВ: Република Србија, Јавно предузеће «Путеви Србије»
АДРЕСА: Београд, Булевар краља Александра број 282
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.putevi-srbije.rs

2.

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 44/2020 су услуге – Набавка електронских комуникационих
услуга.

4.

Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.

5.

Контакт (лице или служба)

Информације у вези са предметном јавном набавком могу се добити сваког радног
дана у периоду од 10,00 до 14,00 часова на телефон 011/30-40-687, Одељење за јавне
набавке и уговоре, e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs.
Заинтересованим Понуђачима уз присуство представника Наручиоца биће омогућено
да установе техничке карактеристике постојеће комуникационе мреже на свим наведеним
адресама ради увида у постојећи телекомуникациони систем и инфраструктуру на којима ће
се реализовати тражена услуга (изузев локације Владе Ћетковића 34, Косовска Митровица,
уз најаву дан раније на e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs (најава упућена електронским
путем треба да садржи пун назив и адресу заинтересованог лица, као и контакт телефон).
Након извршеног обиласка локације заинтересовано лице добиће електронским путем
потврду о посети локације коју треба приложити уз понуду.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 44/2020 су услуге – Набавка електронских комуникационих
услуга, (ознака из Општег речника набавки: 72400000 Услуге интернета). Процењена
вредност јавне набавке је до 3.500.000,00 динара без пореза на додату вредност на
годишњем нивоу.
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III

ВРСТА И ОПИС УСЛУГА, ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
И ЦЕНОВНИК УСЛУГА

1. ДЕО – Услуге интернет приступа са одговарајућом заштитом од DoS и DDoS
напада
Услуга подразумева услугу сталног приступа интернету, без ограничења интернет
саобраћаја, на унапред дефинисаним локацијама, путем оптичког подземног кабла или РР
линка који ради на фреквенцији у лиценцираном опсегу.
Локације прикључне тачке су:
- Булевар Краља Александра 282, Београд
- Љубе Чупе 5, Београд
- Влајковићева 19а, Београд
- Кружни пут бб, Београд
- Устаничка 64, Београд
- Светозара Милетића 4, Нови Сад
- Краља Петра I 28а, Нови Сад
- Бродарска бб, Београд
- Објекат код Тунела Шарани, аутопут Љиг-Прељина (44.012517, 20.377331)
- Објекат код Тунела Манајле, Манајле бб 17510 Владичин Хан
- Београд, Наплатна станица аутопут бб Врчин
- Београд, Бубањ Поток
- Београд, Стевана Филиповића 113, Железник
- Браће Станић 45, Чачак
- Зајечар, Генерала Гамбете бб
Понуђач обезбеђује минимум једну статичку IP адресу по линку.
Понуђач обезбеђује неограничен месечни проток (Flat).
У табели 1, дефинисане су минимално потребне брзине протока за сваку интернет
конекцију.
Понуђач испоручује активну мрежну опрему (Router) за обезбеђење сервиса и
подешавање у складу са захтевима постојеће локалне мреже, за сваки линк из Табеле 1
посебно.
Табела 1
Ред.
бр.

Назив

Адреса

Захтевани проток
Интернета (Mb/s)

1.

Интернет конекција 1

Београд, Кружни пут бб

минимум 30/10

2.

Интернет конекција 2

Нови Сад, Светозара Милетића 4

минимум 30/10

3.

Интернет конекција 3

Београд, Булевар Краља Александра
282

минимум 100/10

4.

Интернет конекција 4

Београд, Влајковићева 19а, III спрат

минимум 100/10

5.

Интернет конекција 5

Београд, Влајковићева 19а, VI спрат

минимум 100/10

6.

Интернет конекција 6

Београд, Љубе Чупе 5

минимум 100/10

7.

Интернет конекција 7

Београд, Устаничка 64, 9. спрат

минимум 100/10
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8.

Интернет конекција 8

Београд, Бродарска бб

минимум 100/100

9.

Интернет конекција 9

Београд, Бродарска бб

минимум 100/100

10.

Интернет конекција 10

Објекат код Тунела Шарани, аутопут
Љиг-Прељина

минимум 10/10

11.

Интернет конекција 11

Београд, Устаничка 64, 5. спрат

минимум 100/10

12.

Интернет конекција 12

Београд, Наплатна станица аутопут бб
Врчин, Аутопут (Е-75, км 605+635)

Минимум 100/10

13.

Интернет конекција 13

Браће Станић 45, Чачак

Минимум 30/10

14.

Интернет конекција 14

Београд, Бубањ Поток

Минимум 20/5

15.

Интернет конекција 15

16.

Интернет конекција 16

17.

Интернет конекција 17

Краља Петра I 28а, Нови Сад

Минимум 100/10

18.

Интернет конекција 18

Објекат код Тунела Манајле, Манајле
бб 17510 Владичин Хан

Минимум 30/10

19.

Интернет конекција 19

Генерала Гамбете бб, Зајечар

минимум 20/5

Београд, Стевана Филиповића 113,
Београд (Железник)
Београд, Наплатна станица аутопут бб
Врчин, Аутопут (Е-75, км 605+635)

Минимум 30/10
Минимум 20/5

Понуђач је обавезан да изврши неопходно конфигурисање приступног рутера на
страни Понуђача према захтеву стручне службе Наручиоца. Конфигурације опреме које је
потребно извршити да би се услуга довела у стање функционалности обављају се
синхронизовано између стручне службе Наручиоца и Понуђача. Изабрани Понуђач је
обавезан да у току трајања уговорене обавезе врши измене у конфигурацији опреме на
захтев Наручиоца, једном месечно.
Понуђач је дужан да обезбеди стални ниво протока података у целом периоду
трајања испоруке услуге, без дељења ресурса са другим корисницима.
У случају да код наручиоца не постоје техничке могућности за реализацију услуге
Интернет приступа, изградња приступног вода (стварање техничких могућности), плаћа се
једнократно, према паушалној цени из Табеле 2.
Табела 2
Ред.бр.
11.

Назив услуге
Трошкови успоставе комуникационог линка за
Интернет (1 - 19)

Цена (паушално)

Техничка подршка
Изабрани Понуђач, за време трајања уговора, треба да обезбеди стручну и техничку
подршку за консултације у вези са квалитетом услуге, пријаву сметњи и проблема у
пружању услуге, односно отклањање сметњи и застоја у току пружања услуге 24 сата на дан
(укључујући суботе, недеље и празнике).
Понуђач је обавезан да у понуди наведе контакт техничке подршке (фиксни телефон,
мобилни телефон, емаил адресу, web портал контакног центра понуђача).
Сервисно одржавање опреме и линкова
Сервисно одржавање опреме и линкова које утиче на доступност услуге се може
изводити искључиво по договору са Наручиоцем. Радови се морају најавити минимум 24
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часа пре планираних искључења са прецизним временом прекида као и оквирним временом
повног успостављања услуге.
У случајевима хитних сервисних радова најављивање прекида интернет везе ће се
обављати према следећем договореном плану:
- за прекиде до 15 минута – најава минимално 1 сат пре- телефоном или емаилом
- за прекиде до сат или 2 времена – најава минимално 6 сати пре – телефоном или емаилом
Квалитет услуге
Квалитет услуге подразумева да је понуђач у обавези да у току трајања уговора
изврши отклањање евентуално утврђених сметњи у раду Интернета.
Максимално време решавања проблема/сметњи је 12 сати од пријаве квара од
стране овлшћеног представника Инвеститора.
Остало
Понуђач је дужан да у случају потребе Наручиоца и у складу са његовим захтевом
обезбеди на новим прикључним тачкама реализацију услуге интернет приступа са
карактеристикама једног од наведених линкова.
За све остале врсте услуга које нису описане у 1. ДЕЛУ понуђач је у обавези, да по
писаном захтеву овлашћеног лица наручиоца, достави извод из важећег ценовника за
захтевану услугу и по добијању евентуалне сагласности наручиоца приступи реализацији
захтеване услуге.
Заштита од DoS i DDoS напада
За локацијe у табели Понуђач је дужан да обезбеди константну заштиту мреже
Наручиоца за интернет конекцијu од DDoS напада уређајем/системом за детекцију,
спречавање и извештавање о нападима. Неопходно је за ову сврху понудити специјализован
систем који нуди функције одбране од DDoS напада и чија је основна намена детекција и
одбрана од DDoS напада. Понуђач је дужан да уз понуду достави техничку спецификацију
уређаја/система који ће се користити за детекцију и заштиту од DDoS напада.
Уређај/Систем за заштиту мора да има могућност филтрирања 40 Gbps (или више)
саобраћаја и да у исто време врши до 100 одбрана од DDoS напада. Уређај/систем за
заштиту мора имати линкове одговарајућег капацитета већег од 10 Gbps. Комплетна
инфраструктура система за заштиту треба да се налази у сервисној мрежи Понуђача у
Републици Србији. Под детекцијом се подразумева константно надгледање саобраћаја на
интернет линку Наручиоца и могућност препознавања аномалија у интернет саобраћају које
се могу класификовати као DoS и DDoS напади. Уређај за заштиту треба да има могућност и
аутоматског и ручног укључивања митигације након детекције напада. Аутоматско
иницирање/укључивање митигације подразумева да уређај/систем има могућност
дефинисања граничних услова под којима ће детектовани DoS и DDoS напад покренути
аутоматски одговор, тј. аутоматску иницијацију митигације, односно заштите од напада.
Ручно укључивање митигације подразумева да, када је систем/уређај идентификовао
догађај класификован као потенцијални DoS и DDoS напад, одговарајуће стручно лице из
техничке подршке понуђача, задужено за систем заштите од DoS и DDoS напада, ће
аутоматски бити обавештено, и на основу садржаја нотификационе поруке донети одлуку да
ли се митигација, односно заштита од напада примењује или не.
Заштита од напада не сме да се заснива на примени ACL за пропуштање
и/или одбацивање саобраћаја, и не сме да се заснива на употреби обичног или statefull
firewall уређаја. Уређај за заштиту мора да поседује напредне функције као што је примена
Black/White листи, филтрацију нерегуларних пакета, TCP conncetion reset, TCP SYN
аутентификацију, HTTP rate limiting, DNS rate limiting, Zombie детекцију, Payload regular
expression функционалност.
Уређај за заштиту мора да поседује могућност напредне анализе саобраћаја,
односно да употребом потписа или другог вида информација које се константно ажурирају,
детектује и спречи напредне DoS и DDoS нападе, као што су UDP flood напади, ICMP flood
напади, SYN flood напади, HTTP Get Flood, HTTP Post Flood, ACK flood, SYN-ACK flood,
ФМ 740.07.1

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 44/2020

страна 7 од 31

FIN/RST flood, IP fragment flood, DNS Flood, заштиту од fragmentation напада, Smurf, Worm
Outbreaks, Teardrop напади, Ping of death напади, Spoofed/Reflected напади, Slowloris напади,
Zero-Day DDoS напади, Connection flood напади, DNS query flood напади, DNS reply flood
напади, DNS poisoning напади, DNS amplification напади, Top N DNS cache напади, SIP flood
напади, HTTPS flood напади, Port scanning напади, Address scanning напади, Tracert packet
control напади, IP source routing option напади, IP timestamp option напади, IP route record
option напади, Land напади, Fraggle напади, IP option control напади, IP fragmented packet
напади, TCP label validity check напади, Large ICMP packet напади, ICMP redirection packet
напади, ICMP unreachable packet напади, botnet заштиту, host behavioural заштиту, antispoofing, configurable flow expression филтрирање, payload expression-based филтрирање,
permanent and dynamic blacklists/whitelists, traffic shaping, connection limiting, APT (Advanced
Persistent Threat) заштиту.
Уређај за заштиту не сме физички бити постављен на путањи интернет линка
(in-line). За време митигације напада, интернет саобраћај може се прерутирати на уређај за
заштиту. За време митигације напада, уређај за заштиту не сме постављати ограничење у
броју TCP/UDP конекција, односно уређај за заштиту мора радити као stateless уређај.
Такође, за време митигације напада, не сме доћи до одбацивања регуларног саобраћаја.
Појава асиметричног саобраћаја не сме да утиче на уређај за заштиту, тј уређај за заштиту
мора да ради без нарушавања квалитета заштите и у случају асимтеричног саобраћаја.
Понуђач је дужан да у Табели упише назив и модел уређаја за детекцију и заштиту од DoS и
DDoS напада којим располаже. Табела:
Редни број
Назив уређаја и модел
1.
Понуђач је дужан да достави у понуди:
-

техничку спецификацију уређаја/система за заштиту којим располаже;

-

фотокопију фактуре или уговора о куповини уређаја. На документацији није
обавезно да стоји вредност по којој је уређај купљен;

-

Изјава од стране одговорног лица Понуђача, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу којом се доказује да је инсталирана комплетна
инфраструктура система за ДДоС заштиту у сервисној мрежи Понуђача или
Потврдa испоручиоца система за заштиту, у складу са потписаним уговором са
Понуђачем, којом се доказује да је инсталирана комплетна инфраструктура
система за ДДоС заштиту у сервисној мрежи Понуђача такође ће се сматрати
релевантним доказом.

Уређај/Систем за заштиту треба да има могућност скупљања и чувања података
релевантних за генерисање извештаја. Извештај мора да садржи следеће минималне
податке: изворишне и дестинационе адресе напада, изворишни и дестинациони порт,
протокол 4. слоја OSI модела (tcp или udp), разлику у односу на уобичајени саобраћај у
количини и у процентима, време када је евентуални напад почео и колико је трајао,
графички приказ тока напада и успешности заштите у различитим бојама за пропуштен и
одбачен саобраћај као и за сваки од напредних филтера који је током напада одстрањивао
непожељни саобраћај. Понуђач је дужан да DoS и DDoS нападе документује извештајима са
уређаја за детекцију и заштиту уз пропратно објашњење службе за подршку понуђача.

2. ДЕО - Услуге интернет приступа
Услуга подразумева стални приступ Интернету путем АДСЛ технологије или другим
једнаковредним прикључцима који имају несиметричне капацитете, без ограничења
количине саобраћаја. Услуга се може реализовати путем бакарне инфраструктуре,
оптичког кабла или РР линка који ради на фреквенцији у лиценцираном опсегу. Понуђач је
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обавезан да услугу реализује сопственом терминалном опремом (CPE customer-provided
equipment) и да током пружања услуге обезбеђује надзор и управљање наведеном опремом.
На свим крајњим тачкама мреже на страни Наручиоца треба бити осигуран минимално један
мрежни прикључак 10/100Base-T Ethernet за спајање са опремом наручиоца.
Понуђачи су дужни да дефинишу технологије преноса и физички медијум који ће се
користити.
Понуђач обезбеђује неограничен месечни проток (Flat).
Понуђач је дужан да обезбеди кориснику сталну техничку подршку путем телефона и
емаила ради решавања проблема везаних за коришћење услуге. Понуђач је обавезан да у
понуди наведе контакт техничке подршке (фиксни телефон, мобилни телефон, емаил
адресу). Одржавање опреме и линкова које утиче на доступност услуге може се изводити
искључиво у договору са Наручиоцем и у времену које је благовремено најављено
Наручиоцу.
Минимална потребна брзина протока за сваку конекцију је 10/1 Мb/s.
Наручилац ће активирати по један линк за сваку локацију из Табеле 4.
Наручилац ће за сваку активацију линка, писмено обавестити Понуђача.
Услугу је потребно обезбедити на свим местима наведеним у Табели 4.
Табела 4
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Врста приступа
Асиметрични интернет 1
Асиметрични интернет 2
Асиметрични интернет 3
Асиметрични интернет 4
Асиметрични интернет 5
Асиметрични интернет 6
Асиметрични интернет 7
Асиметрични интернет 8
Асиметрични интернет 9
Асиметрични интернет 10
Асиметрични интернет 11
Асиметрични интернет 12

Локација
Нови Сад
Београд
Горња Топоница
Шимановци
Димитровград
Прешево
Суботица
Прељина
Косовска Митровица
Београд
Златибор
Златибор

Адреса
С.Милетића 4
Влајковићева 19а
Горња Топоница бб
Аутопут бб
Аутопут (Е-80, км 95+425)
Аутопут (Е-75, км 575+900)
Аутопут (Е-75, км 27+650)
Аутопут (Е763, км 118+323)
Владе Ћетковића 34
Волгина 15 (магацин ЈППС)
Насеље Голија бб
Насеље Голија бб

Понуђач је дужан да у случају потребе Наручиоца и у складу са његовим захтевом
обезбеди асиметрични приступ интернету на новим локацијама (адресама) са дефинисаном
минималном потребном брзином протока за сваку конекцију.
За све остале врсте услуга које нису описане у 2. ДЕЛУ понуђач је у обавези, да по
писаном захтеву овлашћеног лица наручиоца, достави извод из важећег ценовника за
захтевану услугу и по добијању евентуалне сагласности наручиоца приступи реализацији
захтеване услуге.
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ЦЕНОВНИК УСЛУГА

Р. б.

Назив услуге

Минимални
захтевани
проток (Mb/s)

1.

Интернет конекција 1

30/10

месечно

2.

Интернет конекција 2

30/10

месечно

3.

Интернет конекција 3

100/10

месечно

4.

Интернет конекција 4

100/10

месечно

5.

Интернет конекција 5

100/10

месечно

6.

Интернет конекција 6

100/10

месечно

7.

Интернет конекција 7

100/10

месечно

8.

Интернет конекција 8

100/100

месечно

9.

Интернет конекција 9

100/100

месечно

10.

Интернет конекција 10

10/10

месечно

11.

Интернет конекција 11

100/10

месечно

12.

Интернет конекција 12

100/10

месечно

13.

Интернет конекција 13

30/10

месечно

14.

Интернет конекција 14

20/5

месечно

15.

Интернет конекција 15

30/10

месечно

16.

Интернет конекција 16

20/5

месечно

17.

Интернет конекција 17

100/10

месечно

18.

Интернет конекција 18

30/10

месечно

19.

Интернет конекција 19

20/5

месечно

20.

Трошкови успоставе
комуникационог линка за
Интернет

-

21.

Асиметрични интернет 1

10/1

месечно

22.

Асиметрични интернет 2

10/1

месечно

23.

Асиметрични интернет 3

10/1

месечно

24.

Асиметрични интернет 4

10/1

месечно

25.

Асиметрични интернет 5

10/1

месечно

26.

Асиметрични интернет 6

10/1

месечно
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27.

Асиметрични интернет 7

10/1

месечно

28.

Асиметрични интернет 8

10/1

месечно

29.

Асиметрични интернет 9

10/1

месечно

30.

Асиметрични интернет 10

10/1

месечно

31.

Асиметрични интернет 11

10/1

месечно

32.

Асиметрични интернет 12

10/1

месечно

УКУПНA ПОНУЂЕНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (1-32):___________________ динара без ПДВ-а
Напомена: Вредност исказана као „УКУПНА ПОНУЂЕНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ се уноси у
Поглавље VI, Образац понуде, као „Укупна понуђена јединична цена без ПДВ-а“.
У _______________ дана _________ 2020.г.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности, која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке
који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.3.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Услов из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни сваки понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.

2. Упутство како се доказује испуњеност услова
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – 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,
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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).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Важећа Потврда Републичке агенције
за електронске комуникације о упису у Регистар евиденције оператора јавних
комуникационих мрежа и услуга за делатност пружања услуга приступа Интернету и
интернет услуге.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача,
Изјавe морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а услов
из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за сваког члана групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
доказ за услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели Уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави доказе из претходног става, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. Закона, лице уписано у регистар
понуђача Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, уколико је
регистрација понуђача на дан отварања понуде активна у регистру који је доступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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.
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Ако понуђач 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.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документа који се
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на
страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног
судског тумача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену 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 адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд,
Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга –
Набавка електронских комуникационих услуга, ЈН бр. 44/2020 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда
се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до петка 28. августа
2020. године до 09,30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
 Попуњен и потписан образац ценовника услуге;
 Попуњен и потписан образац понуде;
 Попуњен и потписан модел Уговора;
 Попуњен и потписан образац изјаве о независној понуди;
 Попуњен и потписан образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о
јавним набавкама;
 Попуњену и потписану Изјаву понуђача о посети локације
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 (Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању
обавеза из чл.75. ст.2. Закона), који морају бити потписани од стране сваког понуђача из
групе понуђача. 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. Закона. Споразум
потписују сви чланови групе понуђача.
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.
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3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» дана 28. августа
2020. године у 10,00 часова у просторијама ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар
краља Александра број 282 у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача
морају комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања
понуда.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 дана од дана отварања понуда.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно предузеће
«ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра број 282, са назнаком:
„Измена понуде за јавну услуга – Набавка електронских комуникационих услуга,
ЈН бр. 44/2020 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Набавка електронских
комуникационих услуга, ЈН бр. 44/2020 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Набавка електронских
комуникационих услуга, ЈН бр. 44/2020 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Набавка електронских
комуникационих услуга, ЈН бр. 44/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”.
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 адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду
са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико Уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Уговору о јавној
набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење Уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачке 1) и 2) Закона и то
податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу Уговора,
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
Уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и Уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ, ГАРАНТНИ РОК И РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока, услова плаћања
Рок плаћања 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 („Сл. гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 и 113/2017).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге
Понуђач је обавезан да услуге које су предмет јавне набавке, врши сукцесивно у
периоду од три године од дана закључења уговора, а рок за почетак извршења услуге не
може бити дужи од 30 дана од издатог налога од стране Наручиоца.

9.3 Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У
случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

12. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
Наручилац ће чувати 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.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку
„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се
поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз
понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде
наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Подаци који морају бити јавни и подаци који морају бити доступни другим понуђачима
у складу са Законом о јавним набавкама не могу се означити са „ПОВЕРЉИВО", односно и
ако буду тако означени сматраће се јавним подацима.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути
начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума за оцену и рангирање понуде.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може сваког радног дана до 14,00 часова, у писаном облику
путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: javnenabavke@putevisrbije.rs или непосредно предајом на писарници наручиоца, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде. Уколико захтев буде примљен након 14,00 часова, сматраће
се да је примљен првог наредног радног дана.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 44/2020 ”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
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вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена укупна јединична цена без ПДВ-а “.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ УКУПНОМ ЈЕДИНИЧНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену укупну цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок почетка
извршења услуге.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све 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.
(Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама
Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs факсом на број: 011/30-40-687 или
препорученом пошиљком са повратницом. Уколико захтев буде примљен након 14,00
часова, сматраће се да је примљен првог наредног радног дана. Захтев за заштиту
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року
од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
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понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.
63. ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац
исте није отклонио.
Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће
ће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели Уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10
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 из претходних ставова, 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 захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама чл. 150. Закона о јавним набавкама.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 120.000,00 динара ако је процењена вредност јавне набавке није већа од
120.000.000,00 динара, уколико оспорава врсту поступка јавне набавке, садржину позива за
подношење позива, односно садржину конкурсне документације или друге радње наручиоца
предузете пре истека рока за подношење понуда. Уколико се захтев за заштиту права
подноси након отварања понуда, висина таксе се одређује према процењеној вредности
јавне набавке, па ако та вредност не прелази износ од 120.000.000,00 динара такса износи
120.000,00 динара, а ако та вредност прелази 120.000.000,00 динара такса износи 0,1%
процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихавтиће се:
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;
3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
4) број рачуна: 840-30678845-06;
5) шифра плаћања: 153 или 253;
6) позив на број: унети податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
7) сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права;
8) корисник: буџет Републике Србије;
9) назив уплатиоца односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
10) потпис овлашћеног лица банке.
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 неведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС – Управе за трезор,
потписана и оверана печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе неведене под тачком 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.
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 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.
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен Уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити Уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка
5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________________ од ___________ 2020. године, за јавну набавку
услуга – Набавка електронских комуникационих услуга, ЈН бр. 44/2020.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Врста правног лица:
микро – мало – средње – велико
физичко лице
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање Уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

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

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
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Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

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

6) НАША ПОНУДА
УСЛУГА ГЛАСИ:

ЗА

НАБАВКУ

ЕЛЕКТРОНСКИХ

КОМУНИКАЦИОНИХ

Укупни износ понуђених јединичних цена
без ПДВ-а
Укупни износ понуђених јединичних цена
са ПДВ-ом
Рок почетка извршења услуге (не дужи од
30 дана од издатог налога од стране
Наручиоца)
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана
од дана отварања понуда)

У _______________ дана _________ 2020.г.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

Београд, Булевар краља Александра 282
Број:
Датум:

УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА
Закључен између уговорних страна:
1.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра
број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код
„АИК БАНКЕ“ Београд, телефон 011/30-40-701, које заступа в.д. директора Зоран
Дробњак, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац) и

2.

______________________________________________, _______________, Улица
________________________ број ____, матични број _________________, ПИБ
_________________,
број
рачуна
_________________,
отворен
код
__________________________, које заступа ______________________________
(у даљем тексту: Добављач)
Чланови групе понуђача:


__________________________________________



__________________________________________

Подизвођачи:


__________________________________________



__________________________________________
Члан 1.

Уговорне стране констатују:
 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење
понуда за набавку услуга – Набавка електронских комуникационих услуга,
спровео отворени поступак јавне набавке услуга;


да је Добављач дана ____________2020. године, доставио понуду број
_________________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;



да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде
Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2020.
године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној набавци.
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Члан 2.
Предмет уговора је Набавка електронских комуникационих услуга, на следећим
локацијама прикључне тачке су: Булевар Краља Александра 282 - Београд, Љубе Чупе 5 Београд, Влајковићева 19а - Београд, Кружни пут бб - Београд, Устаничка 64 - Београд,
Светозара Милетића 4 - Нови Сад, Краља Петра I 28а - Нови Сад, Бродарска бб - Београд,
наплатна рампа Београд (код Врчина), наплатна рампа Горња Топоница бб - Горња
Топоница, наплатна рампа Аутопут бб - Шимановци, наплатна рампа Димитровград,
наплатна рампа Прешево, наплатна рампа Суботица, наплатна рампа Прељина, Владе
Ћетковића 34 - Косовска Митровица, Генерала Гамбете бб - Зајечар, Волгина 15 (магацин
ЈППС) – Београд, Објекат код Тунела Шарани - аутопут Љиг-Прељина, Објекат код Тунела
Манајле бб 17510 Владичин Хан, Браће Станић 45 - Чачак, Београд - Стевана Филиповића
113 (Железник) и Насеље Голија бб - Златибор у складу са врстом, техничким описом и
ценовником навденим у Поглављу III конкурсне документације.
Члан 3.
Уговорену цену чине електронске комуникационе услуге – интернет по следећим
јединичним ценама:
Р. б.

Назив услуге

Минимални
захтевани
проток (Mb/s)

1.

Интернет конекција 1

30/10

месечно

2.

Интернет конекција 2

30/10

месечно

3.

Интернет конекција 3

100/10

месечно

4.

Интернет конекција 4

100/10

месечно

5.

Интернет конекција 5

100/10

месечно

6.

Интернет конекција 6

100/10

месечно

7.

Интернет конекција 7

100/10

месечно

8.

Интернет конекција 8

100/100

месечно

9.

Интернет конекција 9

100/100

месечно

10.

Интернет конекција 10

10/10

месечно

11.

Интернет конекција 11

100/10

месечно

12.

Интернет конекција 12

100/10

месечно

13.

Интернет конекција 13

30/10

месечно

14.

Интернет конекција 14

20/5

месечно

15.

Интернет конекција 15

30/10

месечно

16.

Интернет конекција 16

20/5

месечно

17.

Интернет конекција 17

100/10

месечно

18.

Интернет конекција 18

30/10

месечно

19.

Интернет конекција 19

20/5

месечно

20.

Трошкови успоставе
комуникационог линка за

-
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Интернет
21.

Асиметрични интернет 1

10/1

месечно

22.

Асиметрични интернет 2

10/1

месечно

23.

Асиметрични интернет 3

10/1

месечно

24.

Асиметрични интернет 4

10/1

месечно

25.

Асиметрични интернет 5

10/1

месечно

26.

Асиметрични интернет 6

10/1

месечно

27.

Асиметрични интернет 7

10/1

месечно

28.

Асиметрични интернет 8

10/1

месечно

29.

Асиметрични интернет 9

10/1

месечно

30.

Асиметрични интернет 10

10/1

месечно

31.

Асиметрични интернет 11

10/1

месечно

32.

Асиметрични интернет 12

10/1

месечно

Укупна вредност извршених услуга са свим трошковима, не може бити већа од
3.500.000,00 динара, без ПДВ-а, за првих годину дана пружања услуга, уз напомену да ће
за другу и трећу годину потребна средства за предметну услугу бити предвиђена у
програмима. пословања Наручиоца.
Члан 4.
Добављач се обавезује да пружи услуге из чл. 2. овог уговора у свему под условима
из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Ако се записнички утврди да услуге које је Добављач извршио Наручиоцу, имају
недостатке у квалитету, Добављач мора у примереном року од 5 дана од сачињавања
записника о рекламацији, о свом трошку отклонити уочене недостатке.

Члан 5.
Добављач је дужан да услугу пружања електронских комуникационих услуга –
интернет, које су предмет овог Уговора врши сукцесивно у периоду од три године од дана
закључења уговора.
Добављач, за време трајања уговора, треба да обезбеди стручну и техничку подршку
за консултације у вези са квалитетом услуге, пријаву сметњи и проблема у пружању услуге,
односно отклањање сметњи и застоја у току пружања услуге 24 сата на дан (укључујући
суботе, недеље и празнике).
Добављач је обавезан да у понуди наведе контакт техничке подршке (фиксни
телефон, мобилни телефон, емаил адресу, web портал контакног центра понуђача).
Добављач, је обавезан да за време трајања уговора обезбеди стручну и техничку
подршку за консултације у вези са квалитетом услуге, пријаву сметњи и проблема у
пружању услуге, односно отклањање сметњи и застоја у току пружања услуге 24 сата на дан
(укључујући суботе, недеље и празнике).
.
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Члан 6.
Рок за почетак извршења услугe је ________ дана од дана издатог налога од стране
Наручиоца
Члан 7.
Наручилац се обавезује да у року који не може бити краћи од 15 дана, нити дужи
од 45 дана од дана службеног пријема исправно испостављене и оверене месечне фактуре
– рачуна за пружене услуге, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 и 113/2017), плати
фактурисани износ и то на рачун Добављача бр. ________________ код
____________________.
Члан 8.
Ако Добављач касни са извршењем уговорених услуга више од 3 дана, обавезан је да
Наручиоцу плати уговорену казну од 1% вредности не извршених услуга за сваки дан
закашњења, а уколико укупна казна у току извршења уговора пређе износ од 10% од укупне
вредности уговора, Наручилац може једнострано раскинути уговор.
Одредбе предходног става се не примењују, ако је закашњење у извршењу услуга
проузроковано неблаговременим обезбеђивањем услова од стране Наручиоца за несметано
извршење уговорених обавеза Добављача и у случају немогућности испуњења Уговора
према Закону о облигационим односима.
Члан 9.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у
Београду.
Члан 10.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 11.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истовених примерака, од чега је 5 (пет) примерака
за Наручиоца, а 3 (три) за Добављача
ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
в.д. директора

ДОБАВЉАЧ
Директор

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2020.г.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

ФМ 740.07.1

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 44/2020

страна 29 од 31

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________,
[навести назив понуђача], даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуга – Набавка електронских комуникационих услуга, ЈН бр.
44/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2020.г.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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X 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
Понуђач
________________________________________________
[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке услуга – Набавка електронских комуникационих
услуга, ЈН бр. 44/2020, 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.

Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2020.г.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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XI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо
посетили локацију која је предмет јавне набавке услуга – Набавка електронских
комуникационих услуга, ЈН бр. 44/2020 и стекли увид у и све информације које су
неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима за
извршење услуге и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне
промене у цени.
.

Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2020.г.

Напомена: Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или
са подизвођачем. Укулико наступа у групи, образац потписује овлашћено лице
овлашћеног члана групе понуђача.
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