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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
2. УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
3. ОБРАСЦИ:
- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 1
- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОСТАЛИХ УСЛОВА – ОБРАЗАЦ 2
- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА – ОБРАЗАЦ 3
- ИЗЈАВА О ПОСТУПАЊУ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О
ЕЛЕКТРОНСКИМ КОМУНИКАЦИЈАМА- ОБРАЗАЦ 4
- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ОБРАЗАЦ 5
- СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ОБРАЗАЦ 6
- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ- ОБРАЗАЦ 7

4.

МОДЕЛ УГОВОРА

Укупан број страна конкурсне документације: 29

2

Наручилац:
Адреса:

Висока школа струковних студија за вапитаче и пословне
информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица

Змај Јовина 29, Сремска Митровица
www.sm-vaspitac.edu.rs

Интернет страница:
ПИБ наручиоца

100789948

Матични број наручиоца:

08015813

Шифра делатности:

8542

Особа за контакт:

Милена Радосављевић

Телефон/факс:

022/621-864

Врста поступка:
Предмет јавне набавке
Назив јавне набавке

Редни број јавне набавке
Опис услуге

Ознака из Општег речника набавки

Поступак јавне набавке мале вредности
Услуга
Употреба мобилних телефона у
школи

07_ЈНМВУ_2014
Ради се о услугама мобилне телефоније
која је неопходна за потребе свих
процеса рада у школи

32250000
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Висока школа струковних
студија за васпитаче и
пословне информатичаре –
Сирмијум, Сремска
Митровица, Змај Јовина 29
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности -услуга
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум,
Сремска Митровица, као наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности услуга:
„Употреба мобилних телефона у школи“, на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке
број 0I/OJ/7-1 од 08.09.2014. године, редни број јавне набавке 07_ЈНМВУ_2014, у складу са
чланом 39. Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12).
Предмет јавне набавке је набавка услуга мобилне телефоније у оквиру пакета са секундним
тарифирањем позива у оквиру пословне групе наручиоца од 129 бројева, за период од 12 месеци.
Предмет јавне набавке ближе је одређен у делу конкурсне документације – спецификација
предмета јавне набавке.
Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда.
Критеријум за избор најповољније понуде је eкономски најповољнија понуда која се
утврђује бодовањем:.

1.
ЦЕНА САОБРАЋАЈА УНУТАР МРЕЖЕ ИЗАБРАНОГ ОПЕРАТЕРА – макс. 25
пондера
Цена позива-бесплатно ...........................................................................25 пондера
Цена позива- када се наплаћује (по минуту), биће бодовано
према формули: ............................................................................ макс. 20 пондера
Најнижа понуђена цена
Понуђена цена

х 20

2.
ЦЕНА САОБРАЋАЈА ВАН МРЕЖЕ ИЗАБРАНОГ ОПЕРАТЕРА (Мобилна и
фиксна телефонија) – макс. 25 пондера
Цена позива-бесплатно ...........................................................................25 пондера
Цена позива-када се наплаћује (по минуту), биће бодовано
према формули: ........................................................................... макс. 20 пондера
Нај ниж а понуђена цена х 20
Понуђена цена

3.

УСПОСТАВА ВЕЗЕ – макс. 20 пондера

Успостава везе подразумева фиксну наплату за започети разговор у националном
саобраћају ка свим мобилним и фиксним мрежама.
Успостава везе –бесплатно......................................................................20 пондера
Успостава везе – када се наплаћује , биће бодовано
према формули:.............................................................................. макс. 10 пондера
Нај ниж а п онуђена цена х 10
Понуђена цена
Максимална цена за успоставу везе не може бити већа од 1,50 динара без ПДВ-а.
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4.

ЗАМЕНA КОРИСНИЧКЕ СИМ КАРТИЦЕ – макс. 10 пондера
Замена СИМ картице на захтев наручиоца оператеру – бесплатно….. 5 пондера
Замена СИМ картице на захтев наручиоца оператеру – наплаћује се, биће бодовано
према формули:.............................................................. макс. 2 пондера
Нај ниж а понуђена цена х 2
Понуђена цена
Омогућена замена картице кроз самосталну апликацију........................5 пондера
Није омогућена замена картице кроз самосталну апликацију ................0 пондера

Самостална апликација је софтверско решење помоћу којег наручилац може самостално, у било
ком тренутку, бесплатно заменити корисничку СИМ картицу новом „бланко“ СИМ картицом у
случају губитка, крађе, оштећења или због замене са микро или нано СИМ картицом у
зависности од телефонског уређаја у којем се СИМ картица користи без посебног слања захтева
оператеру.

5.

СМС ПОРУКЕ – макс. 10 пондера

Бесплатне СМС поруке (у оквиру претплате), биће бодоване
према формули:...............................................макс. 5 пондера
Понуђени бр.бесплатних порук а х 5
Макс.бр. понуђ.беспл.порука
Максималан број порука по претплатничком броју је 1000.
Активациј а пакета беспл атних порука под разумев а актив ациј у на св им
претплатничким број евим а.
Цена СМС поруке, након утрошених бесплатних порука, биће бодовано према
формули:....................................................................макс. 5 пондера
Најнижа понуђена цена
5
Понуђена цена

6.

х

ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈ – макс. 10 пондера
Интернет саобраћај – бесплатан (GB), биће бодован
по формули:.........................................................макс. 5 пондера
Понуђени бе спл. GB
Макс.понуђених беспл.GB

х5

Максималан број бесплатног садржаја у пакету је 1 GB.
Активација пакета бесплатног интернет саобраћаја подразумева активацију на свим
претплатничким бројевима.
Цена по 1KB преко потрошених бесплатних GB, биће бодована по
формули:..............................................................макс. 5 пондера
Најнижа понуђена цена х 5
Понуђена цена
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Не прихватају се понуде са варијантама. Понуђач је
дужан да понуду сачини на српском језику.
Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део
конкурсне документације. Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде,
понуду чини неисправном.
Понуда се може преузети:
1) на адреси наручиоца: Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне
информатичаре - Сирмијум, ул.Змај Јовина бр.29, канцеларија 25;
2) на Порталу јавних набавки.
3) на сајту школе www.sm-vaspitac.edu.rs
Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: „Не отварати –
понуда за јавну набавку мале вредности услуга: „Употреба мобилних телефона у школи“ редни
број јавне набавке 07_ЈНМВУ_2014“, на адресу: Висока школа струковних студија за васпитаче
и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, ул.Змај Јовина бр.29. На
полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за
контакт.
Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово достављање, биће неотворене
враћене понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са назнаком да су поднете
неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као неисправне.
Рок за подношење понуда је 23.09. 2014. године до 9 часова.
Отварање понуда је јавно и обавиће се 23.09. 2014. године у 10:00 часова, у просторијама
Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска
Митровица, ул. Змај Јовина бр.29 у зборници школе, у присуству овлашћених представника
понуђача. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од
понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом
одговорног лица понуђача, а предаје се председнику Комисије за јавну набавку непосредно пре
почетка поступка отварања понуда.
Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности позива најмање три понуђача и
истовремено објављује позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, а одлука о
додели уговора ће се донети ако је научилац прибавио најмање једну прихватљиву понуду.
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 8 (осам) дана од дана отварања понуда. Одлуку
о додели уговора, са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени понуда,
наручилац доставља свим понуђачима у року од 5 (пет) дана од дана доношења, препорученом
пошиљком са доставницом.
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор
најкасније у року од 5 (пет) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у складу са
чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12).
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки, а предаје се наручиоцу у редовном радном времену наручиоца од 07:00-15:00
часова, без обзира на начин достављања.Примерак захтева понуђач доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail адресом:sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs, или факсом на број
022/621-864
или
препорученом
пошиљком
са
повратницом.
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 40.000,00 динара на
рачун буџета Републике Србије 840-742221843-57, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха:
„Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке
07_ЈНМВУ_2014“.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који
се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6
месеци.

Особа за контакт:
Милена

Радосављевић
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
за јавну набавку мале вредности услуга:
„Употреба мобилних телефона у школи“
Редни број јавне
набавке:07_ЈНМВУ_2014
Понуда се подноси у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник Републике Србије" број 124/12), позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом.
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
Понуђач мора испуњавати све Законом и конкурсном документацијом одређене услове за
учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са
конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.
Понуђач у понуди наводи да ли наступа самостално или са заједничком понудом или понудом
са подизвођачем.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач.
Уколико је у питању заједничка понуда, а буде оцењена као најповољнија, Наручилац ће
тражити пре закључења уговора акт о заједничком наступу.
Уколико је у питању понуда са подизвођачем навешће у Понуди назив подизвођача.
У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачем, достављају се за сваког учесника
попуњени и оверен Образац Изјаве о испуњености услова.

1) ЈЕЗИК
Понуда мора бити састављена на српском језику.

2) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ( ОПИС)
Предмет јавне набавке је: набавка услуга – услугe мобилне телефоније у оквиру пословне групе
наручиоца од 129 бројева, за период од 12 месеци.
Предмет ове набавке је ближе одређен у делу конкурсне документације – спецификација
предмета јавне набавке.
3) ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
попуњен, потписан и печатом оверен:
- Oбразац понуде
- Oбразац за оцену испуњености услова
- Докази о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, наведени у
Упутству за доказивање испуњености услова (ИЗЈАВА - и доказ о дозволи надлежног
органа за обављање делатности која је предмет набавке)
- Образац Изјаве о поступању у складу са одредбама Закона о електронским
комуникацијама
- Образац Изјаве о независној понуди
- Образац спецификација предмета јавне набавке
- Образац трошкова припреме понуде
- Модел уговора - (попуњен, потписан, оверен и парафиран на свакој страни)
Понуда мора у целини бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и позивом
за подношење понуда.
Наручилац ће након обављеног прегледа понуда одбити неодговарајуће и неприхватљиве
понуде.
Понуда са варијантама није дозвољена и биће одбијена.
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4.) ДОДАТНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
а) Рок важења понуде
Понуда мора да важи најкраће 60 дана од дана отварања понуда, односно до закључења
уговора.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неисправна.
б) Место испоруке предмета јавне набавке
Испорука предмета набавке је непосредно на територији Републике Србије, а ван територије
Републике Србије посредством партнера-иностраних оператера.
в) Рок за извршење услуге и динамика
Рок за извршење предмета набавке је 12 месеци од дана закључења уговора.
г) Цена се исказује у динарима, без обрачунатог пореза на додату вредност.
Цена се исказује по спецификацији за пружање услуге.
д) Услови плаћања: у року не мањем од 15 дана од дана достављања фактуре.
ђ) Остали услови:
- Обрачунска јединица за тарифирање позива по 1 секунди (1/1) без закруживања, у ВПН групи
(корисничка мрежа наручиоца) и за саобраћај ван ВПН групе, пакетима за међународне позиве
и позиве у ромингу и за међународне позиве
Дефинисана минимална потрошња од 45.000,00 динара (без ПДВ-а) која обухвата: претплату, смс/ммс,
национални саобраћај, саобраћај оствареним интернетом, међународним позивима, роминг.

-

Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не терифирају
ВПН група- (корисничка мрежа наручиоца) саобраћај - 0 дин/мин , неограничено;
Успостава везе унутар корисничке мреже наручиоца (ВПН групе) је 0 дин.
Бесплатни позиви специјалних служби полиција, ватрогасци, служба хитне медицинске
помоћи)
Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера;
Понуђене цене – фиксне у динарском износу за време трајања уговорног периода
Пословна група са 129 бројева, са могућношћу проширења у оквиру групе
Максимална месечна претплата 50,00 динара (без ПДВ-а) по претплатничком броју,
Задржавање постојеће нумерације и бесплатно преношење нумерације на изабраног понуђача,
Омогућен пренос корисничког уговора на физичко лице по претплатничком броју на захтев
физичког лица уз сагласност наручиоца, у складу са условима понуђача
Буџет за бенефицирану набавку апарата по цени од 1,00 динар /по комаду, за време трајања
уговорне обавезе у минималном износу од 400.000,00 динара са ПДВ-ом а по приложеном
важећем ценовнику понуђача.
Максимална цена за успоставу везе не може бити већа од 1,50 динара без ПДВ-а.
Максималан број порука по претплатничком броју је 1000 СМС порука на месечном
нивоу.
Активација пакета бесплатних порука подразумева активацију на свим претплатничким
бројевима.
Максималан број бесплатног садржаја у пакету је 1 GB на месечном нивоу.
Активација пакета бесплатног интернет саобраћаја подразумева активацију на свим
претплатничким бројевима.
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5) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЈЕ ЕКОНОМСКИ НАПОВОЉНИЈА
ПОНУДА.
Елементи критеријума су:
1.
ЦЕНА САОБРАЋАЈА УНУТАР МРЕЖЕ ИЗАБРАНОГ ОПЕРАТЕРА – макс. 25
пондера
Цена позива-бесплатно ...........................................................................25 пондера
Цена позива-наплаћује се (по минуту), биће бодовано
према формули: ............................................................................ макс.20 пондера
Најнижа понуђена цена
Понуђена цена

х 20

2.
ЦЕНА САОБРАЋАЈА ВАН МРЕЖЕ ИЗАБРАНОГ ОПЕРАТЕРА (Мобилна и
фиксна телефонија) – макс. 25 пондера
Цена позива-бесплатно ...........................................................................25 пондера
Цена позива-наплаћује се (по минуту), биће бодовано
према формули: ........................................................................... макс. 20 пондера
Нај ниж а понуђена цена х 20
Понуђена цена

3.

УСПОСТАВА ВЕЗЕ – макс. 20 пондера

Успостава везе подразумева фиксну наплату за започети разговор у националном
саобраћају ка свим мобилним и фиксним мрежама.
Успостава везе –бесплатно......................................................................20 пондера
Успостава везе – наплаћује се, биће бодовано
према формули:.............................................................................. макс. 10 пондера
Најнижа понуђена цена
Понуђена цена

х 10

Максимална цена за успоставу везе је 1,50 динара без ПДВ-а.

4.

ЗАМЕНA КОРИСНИЧКЕ СИМ КАРТИЦЕ – макс. 10 пондера
Замена СИМ картице на захтев наручиоца оператеру – бесплатно….. 5 пондера
Замена СИМ картице на захтев наручиоца оператеру – наплаћује се, биће бодовано
према формули:.............................................................. макс. 2 пондера
Најнижа понуђена цена х 2
Понуђена цена
Омогућена замена картице кроз самосталну апликацију........................5 пондера
Није омогућена замена картице кроз самосталну апликацију ................0 пондера

Самостална апликација је софтверско решење помоћу којег наручилац може самостално, у било
ком тренутку, бесплатно заменити корисничку СИМ картицу новом „бланко“ СИМ картицом у
случају губитка, крађе, оштећења или због замене са микро или нано СИМ картицом у
зависности од телефонског уређаја у којем се СИМ картица користи без посебног слања захтева
оператеру.
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5.

СМС ПОРУКЕ – макс. 10 пондера
Бесплатне СМС поруке (у оквиру претплате), биће бодоване
према формули:....................................................................... макс. 5 пондера
Понуђени бр.б ес платних порук а х 5
Макс.бр. понуђ.беспл.порука

Максималан број порука по претплатничком броју је 1000.
Активациј а пакета беспл атних порука под разумев а актив ациј у на св им
претплатничким број евим а.
Цена СМС поруке, након утрошених бесплатних порука, биће бодовано према
формули:............................................................................................... макс. 5 пондера
Најнижа понуђена цена
5
Понуђена цена

х

6. ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈ – макс. 10 пондера
Интернет саобраћај – бесплатан (GB), биће бодован
по формули:.................................................................................... макс. 5 пондера
Понуђени бе спл. GB
Макс.понуђених беспл.GB

х5

Максималан број бесплатног садржаја у пакету је 1 GB.
Активација пакета бесплатног интернет саобраћаја подразумева активацију на свим
претплатничким бројевима.
Цена по 1KB преко потрошених бесплатних GB, биће бодована по
формули:...........................................................................................макс. 5 пондера
Најнижа понуђена цена х 5
Понуђена цена
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6) НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ
Понуђач је обавезан да понуду састави према упутству наручиоца и да је поднесе у
затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком „Не отварати – понуда за јавну набавку мале
вредности услуга: „Употреба мобилних телефона у школи“, редни број јавне набавке
07_ЈНМВУ_2014, на адресу:Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне
информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, ул.Змај Јовина бр.29. На полеђини коверте
понуђач даје своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт.

Рок за достављање понуда је 23.09.2014. године, до 09 часова, без обзира на начин на
који су послате. Понуде које стигну наручиоцу после рока одређеног за подношење понуда
сматраће се неблаговременим. Неблаговремена понуда неће се разматрати већ ће неотворена уз
повратницу бити враћена понуђачу.

7) ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се 23.09.2014. године, у 10.00 часова у
просторијама Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре
– Сирмијум, Сремска Митровица, улица Змај Јовина бр 29, у зборници школе, у присуству
овлашћених представника понуђача.
Пуномоћје за присуство и учествовање у поступку отварања понуда подноси се
председнику Комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуда. Достављено
пуномоћје мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато,
датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача.

8) РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Уговор о јавној набавци са изабраним понуђачем закључиће се по истеку рока за подношење
захтева за заштиту права.
Уговор може бити типски уколико садржи допуне у делу које су наведене у моделу
уговора наручиоца.
Изабрани понуђач је у обавези да се одазове наручиоцу ради закључења уговора у року од 8
дана од дана кад се стекну законски услови за закључење уговора.
Ако изабрани понуђач не приступи закључењу уговора у наведеном року, а за то нема
оправдан разлог, наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са првим следећим
понуђачем на ранг листи формираној на основу критеријума економски најповољнија понуда.
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9) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека
рока за подношење понуде.
Захтев се подноси у секретаријату Високе школе струковних студија за васпитаче и
пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица, ул. Змај Јовина бр.29, уз
напомену: „Појашњења / додатне информације за јавну набавку услуга „ Употреба
мобилних телефона у школи“, редни број јавне набавке 07_ЈНМВУ_2014“ или
електронским путем (мејлом или факсом)
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки .
10) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
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.
Наручилац ће, уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
Ако наручилац у року предвиђеном за достављање понуда измени или допуни конкурсну
документацију о извршеним изменама и допунама ће благовремено обавестити понуђаче који
су примили конкурсну документацију.

11) ЗАШТИТА ПОДАТАКА ПОНУЂАЧА
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 одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде.

12) ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА
Наручилац захтева заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање у
предметној јавној набавци.
13) ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у складу са
чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12).
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки, а предаје се наручиоцу у редовном радном времену наручиоца од 07:00-15:00
часова, без обзира на начин достављања.Примерак захтева понуђач доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail:sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs или факсом на број 022/621-864
или препорученом пошиљком са повратницом.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 40.000,00 динара на
рачун буџета Републике Србије 840-742221843-57, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха:
„Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке
07_ЈНМВУ_2014“.
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(Образац бр. 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За јавну набавку мале вредности услуга
„
/2014
“ Редни број јавне набавке

Општи подаци о понуђачу:
Назив:
Седиште:
ПИБ:
Матични број:
Одговорно лице:
Име особе за контакт:
Тел.

факс

е- mail адреса
ПОНУДА бр.

од

2014 .год. подноси се:

Самостално
Са Подизвођачем:
Као заједничка понуда, са
(Уколико се Понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда навести тај
податак и називе учесника)

ВРСТА УСЛУГА– СПЕЦИФИКАЦИЈА (обавезни додатни услови):
Услуга – мобилне телефоније, а по спецификацији предмета јавне набавке/обавезни додатни
услови:
Обрачунска јединица за тарифирање позива по 1 секунди (1/1) без закруживања, у ВПН групи
(корисничка мрежа наручиоца) и за саобраћај ван ВПН групе, пакетима за међународне позиве
и позиве у ромингу и за међународне позиве
-

Дефинисана минимална потрошња од 45.000,00 динара (без ПДВ-а) која обухвата: претплату,
смс/ммс, национални саобраћај, саобраћај оствареним интернетом, међународним позивима,
роминг.
Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не терифирају
ВПН група- (корисничка мрежа наручиоца) саобраћај - 0 дин/мин , неограничено;
Успостава везе унутар корисничке мреже наручиоца (ВПН групе) је 0 дин.
Бесплатни позиви специјалних служби полиција, ватрогасци, служба хитне медицинске
помоћи)
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-

Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера;
Понуђене цене – фиксне у динарском износу за време трајања уговорног периода
Пословна група са 129 бројева, са могућношћу проширења у оквиру групе
Максимална месечна претплата 50,00 динара (без ПДВ-а) по претплатничком броју,
Задржавање постојеће нумерације и бесплатно преношење нумерације на изабраног понуђача,
Омогућен пренос корисничког уговора на физичко лице по претплатничком броју на захтев
физичког лица уз сагласност наручиоца, у складу са условима понуђача
Буџет за бенефицирану набавку апарата по цени од 1,00 динар /по комаду, за време трајања
уговорне обавезе у минималном износу од 400.000,00 динара са ПДВ-ом а по приложеном
важећем ценовнику понуђача.
Максимална цена за успоставу везе не може бити већа од 1,50 динара без ПДВ-а.
Максималан број порука по претплатничком броју је 1000 СМС порука на месечном
нивоу.
Активација пакета бесплатних порука подразумева активацију на свим претплатничким
бројевима.
Максималан број бесплатног садржаја у пакету је 1 GB на месечном нивоу.
Активација пакета бесплатног интернет саобраћаја подразумева активацију на свим
претплатничким бројевима.
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Заокружити или уписати тражене податке:

1. Цена саобраћаја унутар мреже изабраног оператера:
1.1 Бесплатно
1.2 Наплаћује се

дин. без ПДВ-а / по минуту

2. Цена саобраћаја ван мреже изабраног оператера (мобилна и фиксна телефонија):
2.1 Бесплатно
2.2 Наплаћује се

дин. без ПДВ-а / по минуту

3. Успостава везе:
3.1 Бесплатно
3.2 Наплаћује се

дин. без ПДВ-а ((макс. 1,50 динара без ПДВ-а)

4. Замена корисничке СИМ картице:
4.1 а) Замена картице на захтев наручиоца оператеру – Бесплатно
б) Замена картице на захтев наручиоца оператеру - Наплаћује се

дин.

без ПДВ-а

4.2 а) Замена картице кроз самосталну апликацију – Омогућено
б) Замена картице кроз самосталну апликацију – Није омогућено

5. СМС поруке:
5.1 Бесплатне СМС поруке, у оквиру претплате:

порука (макс. 1000 по

претплатничком бројуна месечном нивоу)
5.2 Цена СМС поруке, након утрошених бесплатних порука:

дин без ПДВ-а

/по СМС-у

6. ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈ:
6.1 Пакет бесплатног интернет саобраћаја, у оквиру претплате:

GB (макс.

1GB по претплатничком бројуна месечном нивоу)
6.2 Цена 1 KB, након утрошеног бесплатног садржаја из пакета:

дин без

ПДВ-а /по 1KB
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Вредности ће бити рачунате на другу децималу упоређењем из понуђених вредности по
формули.
У случају када постоје две или више понуда са истим бројем пондера, као најповољнија понуда
биће изабрана понуда понуђача са највећим понуђеним буџетом за куповину апарата по
бенефицираним ценама.
Месечна претплата, по претплатничком броју износи
динара без ПДВ-а.
(макс. 50,00 динара без ПДВ-а)
Рок за извршење услуге је

дана (минимум 7 дана).

Рок важења понуде је:
дана од дана отварања понуда, односно до
закључења уговора (минимум 60 дана).
Услови плаћања_
фактуре.

дана (минимум 15 дана) од дана достављања

Буџет за бенефицирану набавку апарата по цени од 1,00 динар /по комаду, за време
динара са ПДВ-ом, а по
трајања уговорне обавезе износи
приложеном важећем ценовнику понуђача

МЕСТО И ДАТУМ

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.
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УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
Услови за учешће у поступку јавне набавке
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку
јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, ако:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
5) располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
6) располаже довољним техничким и кадровским капацитетом.

5. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
У складу са чланом 77. Закона, испуњеност обавезних услова понуђач доказује потписаном и
овереном Изјавом о испуњености услова утврђених чланом 75. став 1. тачке 1-4 Закона о јавним
набавкама и конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности 07_ЈНМВУ_2014набавка услуга употребе мобилних телефона у школи, (образац број 3), а за услов из члана 75.
став 1. тачка 5. доставља копију важеће дозволе за обављање предметне делатности.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа уколико у Обрасцу 1 наведе интернет страницу на којој су
тражени
подаци
јавно
доступни.
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(Образац бр. 2)
6. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Из члана 75. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације /јавна набавка
мале вредности бр. 07_ЈНМВУ_2014, - набавка услуга мобилне телефоније.
Ред.
бр.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Документ- образац
Образац понуде (попуњен, оверен и потписан)-Образац бр. 1
Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама и конкурсне документације (оверен и потписан) Образац бр. 2
Изјава о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама и конкурсне документације за јавну набавку мале
вредности бр.9/2014
- набавка услуга - мобилне телефоније
а (Образац бр. 3), којом изјављује под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава утврђене
услове, и то да:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објављивања односно слања позива за
подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији;
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом.
6) располаже неопходним финансијским и пословним
Образац Изјаве о поступању у складу са Законом о електронским
комуникацијама (Образац бр.4)
Образац Изјаве о независној понуди (Образац бр.5.)
Образац спецификација предмета јавне набавке
(Образац бр. 6)
Модел уговора (парафиране све стране, попуњен у складу са
понудом, оверен и потписан) (Образац бр. 7)
Важећи ценовник апарата са ПДВ-ом

Приложено
ДА/НЕ

НАПОМЕНА:
Обавеза је Понуђача да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка
промене у било којем од наведених података, о тој промени писмено обавести наручиоца и да
је документује на одговарајући начин.
У случају да понуђач наступа са подизвођачем то наводи у понуди и мора да поднесе за све
своје подизвођаче наведене у понуди Изјава о испуњености услова из члана 75. Закона о
јавним набавкама и конкурсне документације (Образац бр. 3),
Ако група понуђача подноси заједничку понуду сваки од понуђача из групе понуђача мора
поднети Изјава о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и конкурсне
документације (Образац бр. 3), с тим што наводи у Изјави да услов из тачке 5. и 6. конкурсне
документације испуњавају заједно.
МЕСТО И ДАТУМ

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.
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Образац бр. 3

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач
даје следећу:

ИЗЈАВУ
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

из

Понуђач
број

, улица
обавезне

услове

за

учешће

у

поступку

набавке

потврђује да испуњава

мале
“,

„
јавне набавке

јавне

_

вредности
редни

услуга:

број

/2014, прописане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

НАПОМЕНА:
Понуђач се обавезује да без одлагања, писаним путем обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи после
доношења одлуке, закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописан начин.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана не достави
на увид оригинал или фотокопију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.
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Образац бр. 4

ИЗЈАВА О ПОСТУПАЊУ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О
ЕЛЕКТРОНСКИМ КОМУНИКАЦИЈАМА

(назив понуђача)
На основу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), а
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајемо следећу

ИЗЈАВУ

да понуђач у обављању послова на пружању предметних услуга у свему поступа у складу
са одредбама чланова 124 - 130 Закона о електронским комуникацијама (“Сл.гласник
РС”, број 44/10 и 60/13-Одлука Уставног суда), а који се односе на тајност електронских
комуникација, законито пресретање и задржавање података.

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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Образац бр. 5

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач
даје следећу

ИЗЈАВУ

из
изјављује да понуду број

Понуђач
, улица
од
достављање понуде
вредности

број

2014. године, припремљену на основу позива за
за

учешће

у

поступку

јавне

набавке

мале

услуга:

„

“, редни број јавне набавке

/2014,

под носи незав исно, без догов ора са д ругим понуђачим а ил и заинтерес ованим л
ицим а .

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача
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Образац бр. 6
8. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
набавка услуге мобилне телефоније
Понуђачи су дужни да понуде цене у динарима, без ПДВ, у супротном понуда ће бити
одбијена
Предмет јавне набавке је: набавка услуге – мобилне телефоније
Обавезни (додатни) услови за учешће:
- Обрачунска јединица за тарифирање позива по 1 секунди (1/1) без закруживања, у ВПН групи (корисн
мрежа наручиоца) и за саобраћај ван ВПН групе, осим на пакетима минута у националном саобра
пакетима за међународне позиве и позиве у ромингу и за међународне позиве
- Дефинисана минимална потрошња од 45.000,00 динара (без ПДВ-а) која обухвата: претплату, смс/
национални саобраћај, саобраћај оствареним интернетом, међународним позивима, роминг.
- Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не терифирају
- ВПН група- (корисничка мрежа наручиоца) саобраћај - 0 дин/мин , неограничено;
- Успостава везе унутар корисничке мреже наручиоца (ВПН групе) је 0 дин.
- Бесплатни позиви специјалних служби полиција, ватрогасци, служба хитне медицинске помоћи)
- Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера;
- Понуђене цене – фиксне у динарском износу за време трајања уговорног периода
- Пословна група са 129 бројева, са могућношћу проширења у оквиру групе
- Максимална месечна претплата 50,00 динара (без ПДВ-а) по претплатничком броју,
- Задржавање постојеће нумерације и бесплатно преношење нумерације на изабраног понуђача,
- Омогућен пренос корисничког уговора на физичко лице по претплатничком броју на захтев физичког
уз сагласност наручиоца, у складу са условима понуђача
- Буџет за бенефицирану набавку апарата по цени од 1,00 динар /по комаду, за време трајања угов
обавезе у минималном износу од 400.000,00 динара са ПДВ-ом а по приложеном важећем ценов
понуђача.
- Максимална цена за успоставу везе не може бити већа од 1,50 динара без ПДВ-а.
- Максималан број порука по претплатничком броју је 1000 СМС порука на меседчном нивоу.
- Активација пакета бесплатних порука подразумева активацију на свим претплатничким бројевима.
- Максималан број бесплатног садржаја у пакету је 1 GB на месечном нивоу.
- Активација пакета бесплатног интернет саобраћаја подразумева активацију на свим претплатничким
бројевима.
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1. Цена саобраћаја унутар мреже изабраног оператера:

1.1 Бесплатно
1.2 Наплаћује се

дин. без ПДВ-а / по минуту

2. Цена саобраћаја ван мреже изабраног оператера (мобилна и фиксна телефонија):

2.3 Бесплатно
2.4 Наплаћује се

дин. без ПДВ-а / по минуту

3. Успостава везе:

3.3 Бесплатно
3.4 Наплаћује се

дин. без ПДВ-а ((макс. 1,50 динара без ПДВ-а)

4. Замена корисничке СИМ картице:

4.1 а) Замена картице на захтев наручиоца оператеру – Бесплатно
б) Замена картице на захтев наручиоца оператеру - Наплаћује се

дин. без ПДВ-а

4.2 а) Замена картице кроз самосталну апликацију – Омогућено
б) Замена картице кроз самосталну апликацију – Није омогућено

5. СМС поруке:

6.1 Бесплатне СМС поруке, у оквиру претплате:

порука (макс. 1000 по

претплатничком броју на месечном нивоу)
6.2 Цена СМС поруке, након утрошених бесплатних порука:

дин без ПДВ-а /по

СМС-у
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7

ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈ:

7.1 Пакет бесплатног интернет саобраћаја, у оквиру претплате:

GB (макс. 1GB по

претплатничком броју на месечном нивоу)
7.2 Цена 1 KB, након утрошеног бесплатног садржаја из пакета:

дин без ПДВ-а

/по 1KB

Вредности ће бити рачунате на другу децималу упоређењем из понуђених вредности по формули.
У случају када постоје две или више понуда са истим бројем пондера, као најповољнија понуда биће
изабрана понуда понуђача са највећим понуђеним буџетом за куповину апарата по бенефицираним ценама.
Месечна претплата, по претплатничком броју износи
динара без ПДВ-а)

Рок за извршење услуге је

Рок важења понуде је:
(минимум 60 дана).
Услови плаћања

динара без ПДВ-а. (макс. 50,00

дана (минимум 7 дана).

дана од дана отварања понуда, односно до закључења уговора

дана (минимум 15 дана) од дана достављања фактуре.

Буџет за бенефицирану набавку апарата по цени од 1,00 динар /по комаду, за време трајања уговорне
обавезе износи
динара са ПДВ-ом, а по приложеном важећем ценовнику
понуђача

МЕСТО И ДАТУМ

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.
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Oбразац бр.7

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Приликом припремања понуде за јавну набавку услуга , број 07_ЈНМВУ_2014, као понуђач:
, из
у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам следеће трошкове :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8

У
Дана:

,
,
,
,
,
,
,
,

динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Напомене:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац. Достављање овог обрасца није обавезно.
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УГОВОР
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре –
Сирмијум из Сремске Митровице, ул. Змај Јовина бр.29, кога заступа директор др
Слађана Миленковић (у даљем тексту: корисник услуге), с једне стране и
из
,
улица
2.
,
кога
заступа
директор
(у даљем тексту: давалац услуге)
УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА
Мобилне телефоније
Члан 1.
Уговарачи констатују:
- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12), спровео поступак јавне набавке мале вредности
(бр.07_ЈНМВУ_2014);
- да је Понуђач доставио понуду број:
од
2014. године, која
у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације и налази се у прилогу
овог
уговора и његов је саставни део;
од
- да је наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр
2014.
од
године, донео Одлуку о избору најповољније понуде број
2014.год. којом је изабрао најповољнијег Понуђача.
Члан 2.
Наручилац и Понуђач су сагласни да је предмет овог уговора набавка услугe мобилне телефоније у
пакету и то:
Обрачунска јединица за тарифирање позива 1
сек.
Пословна група са 129 бројева, са могућношћу проширења у оквиру
групе
Дефинисана минимална потрошња од 45.000,00 динара са ПДВ-ом која обухвата: претплату,
смс/ммс, национални саобраћај, саобраћај оствареним интернетом,
међународним позивима, роминг, претплату за пакете минута/СМС/интернет
саобраћаја
Задржавање постојеће нумерације и бесплатно преношење нумерације на изабраног понуђача
Наручиоц уписује податке из Обрасца понуде који су били дефинисани критеријумима
Члан 3.
Овим уговором Понуђач се обавезује да ће Наручиоцу извршити услуге у свему према
Спецификацији предмета јавне набавке (Образац бр. 4), и у складу са Понудом заведеном код
дана
2014. године, који се налазе у прилогу
Наручиоца под бр.
и саставни су део овог Уговора, а Наручилац се обавезује да за извршене услуге изврши
плаћање у складу са условима из наведене Понуде.
Члан 4.
Понуђач се,у складу са својом понудом и спецификацијом, обавезује:
- свим ставкама датим у Обрасцу понуде (образац бр. 1) која је саставни део овог Уговора
(Наручиоц ће табеларно приказати у уговору све ставке из Обрасца понуде, које је доставио
изабрани Понуђач)
- Наручиоцу омогући буџет за бенефицирану набавку телефонских апарата (1,00 дин са ПДВдинара са ПДВ-ом, за време трајања
ом, по уређају) у износу од
уговорне обавезе, односно за период од 12 месеци.
- Наручиоцу омогући стални контакт са Понуђачем у циљу несметаног и квалитетног
коришћења предметних услуга.
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Понуђач се обавезује да предметне услуге из уговора обавља савесно у складу са највишим
важећим стандардима о квалитету
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Понуђач се обавезује да Наручиоцу омогући сталну доступност, односно покривеност
сигнала на целој територији Републике Србије.
Понуђач се обавезује да ће на позив Наручиоца одмах, или у најкраћем могућем року
отклонити уочене недостатке у извршеној услузи. У противном наручилац задржава право да
раскине уговор.
Члан 5.
Понуђач се, нарочито, обавезује да у вршењу послова на пружању предметних услуга у свему
поступа у складу са одредбама чланова 124-130 Закона о електронским комуникацијама
(“Сл.гласник РС”, број 44/10 и 60/13-Одлука Уставног суда), а који се односе на тајност
електронских комуникација, законито пресретање и задржавање података.

-

Члан 6.
Наручилац се обавезује да износ утврђен месечном фактуром за извршене услуге а не мањи
од износа дефинисаног минималном потрошњом (45.000,00 дин.,са ПДВ-ом) плати у року
дана од дана достављања фактуре.
од
Наручилац се обавезује да Понуђача благовремено обавештава о свим захтевима и
променама битним за реализацију уговорених обавеза.

За извршене услуге из члана 2. овог Уговора плаћање ће се извршити на текући рачун бр.
, код
банке, из средстава која су
обезбеђена за текућу буџеску годину.
Члан 7.
Уговор се закључује на рок важења од 24 месеца од дана закључења.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да ће се за све што није регулисано овим Уговором примењивати
одредбе Закона о облигационим односима и Општим условима Понуђача.
Члан 9.
Уговорене стране су сагласне да спорове решавају споразумно, у противном спор ће се
решавати пред надлежним судом у Сремској Митровици.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Понуђач задржава 2 (два)
примерка, а Наручилац 4 (четири) примерка.
За Наручиоца

За Понуђача
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