ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ Пожаревац
Бррој: 1618/3
Датум: 7.4.2022.
На основу Члана 27. Став 1. Тачка 1. и 91. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 91/2019), у складу са одредбама Закона о облигационим односима ("Сл.
лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл.
лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020), као и Закона о
општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично
тумачење).
Правилникa о ближем уређивању поступка набавке, унутар наручиоца,
усвојеног плана јавних набавки зав.броја 844/2022 од 10.02.2022 и захтевa за
покретање поступка набавке на које се закон не односи од стране стручних служби од
28.03.2022. године са заводним бројем 1618.
В.Д. Директор ЈП “Топлификација“ Пожаревац, донео је Обавештење о покретању
набавке на које се закон не односи на основу наведеног доноси;
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
1. Предмет позива
Предмет овог позива је набавка услуга: Н-69-у/2022

Услуге мобилног оператера
CPV ознака 7951100-Услуге телефонски апарата

2. Рок трајања уговора:
12 месеци по потписивању уговора, од тренутка обостраног потписивања и овере од стране
Наручиоца и заводног печата ЈП Топлификације, Критеријум за избор привредног
субјекта(оцењивање понуде) је економски најповољнија понуда

3. Услови:
Техничка спецификација:
Квалитет у пружању услуга треба да је такав да задовољава;




Позитивне прописе Републике Србије.
Законе, стандарде, техничке нормативе и норме квалитета.
Захтеве наведене у понуди и спецификацији.

Конкурсном документацијом, спецификацијом обухваћенa су:

– ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Услуге мобилне телефоније
Наручилац спроводи набавку услугa мобилне телефоније за период од 12 месеци, почева дана
уговарања, са следећим елементима (захтевима):
1. Величина пакета подразумева 90 корисника уз могућност да се, у случају потребе,
број корисника повећа односно смањи (+-10%).
2. Омогућено задржавање постојећих бројева, укључујући и префиксе (060,064,065
и 066), тј. да сви постојећи бројеви остану непромењени.
3. У случају промене оператера, трошкови преноса бројева падају на терет
изабраног оператера. У том смислу понуђач сноси само трошкове преноса
бројева, док све остале евентуалне трошкове (откуп уговорне обавезе, плаћање
пенала и сл.) сноси Наручилац.
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4. Предмет јавне набавке је организован тако да наручилац не предвиђа тј. нема
обавезу плаћања минималне потрошње.
5. Плаћање једном месечно по рачуну за месечну потрошњу, са спецификацијом
услуга.
6. Успостава везе се не тарифира тј. бесплатна је за све врсте саобраћаја, у мрежи
оператера, ван мреже оператера и у оквиру ВПН групе.
7. Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера.
8. Кориснички сервис у циљу пружања бесплатне неопходне помоћи појединачним
корисницима унутар групе наручиоца, 24 сата дневно, 7 дана у недељи (за време
трајања уговора).
9. Позив на које због заузећа илу др. разлога није одговорено се не тарифирају.
10. Позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...) се не
тарифирају.
11. Омогућено: саобраћај унутар корисничке групе, саобраћај унутар мреже
понуђача, саобраћај изван мреже понуђача према осталим мобилним
оператерима, саобраћај према фиксној телефонији, СМС и ММС поруке унутар
корисничке групе, мреже понуђача, изван мреже понуђача -према осталим
оператерима.
12. Омогућен роминг и позиви ка иностранству, који се активирају искључиво на
захтев корисника (бирањем неког од понуђених пакета).
13. Могућност неограниченог интернет саобраћаја, који се активира искључиво на
захтев корисника (бирањем неког од понуђених пакета), са обарањем брзине
након прекорачења интернет пакета.
14. Могућност замене корисничке картице (у случају губитка, оштећења или неких
других разлога), у року не дужем од 48 сати.
15.Тарифирање позива по секунди реалног времена, без заокруживања на минуте.
16.Разговори унутар групе наручиоца се обављају без накнаде, за 0,00 динара, без ограничења.
17.Могућност ограничавања саобраћаја по типу и по потрошњи.
18.Могућност интеграције 10 фиксних линија у мрежи наручииоца
19.Могућност интеграције мреже наручиоца са мрежама другух јавних предузећа и установа на
територији града Пожаревца – бесплатан саобраћај у групи и скраћено позивање
20. Понуђене цене морају бити фиксне у динарском износу за време трајања уговора.
21. Период уговарања: 12 месеци, почев од дана уговарања
22. Уговор укључује и обезбеђивање потребног броја тел. апарата од стране
понуђача, за све кориснике услуга, са одржавањем у уговореном периоду, а у
оквиру буџета који не сме бити нижи од 600.000,00 динара без ПДВ. Буџет је
могуће користити у току трајања уговорне обавезе.
23. Уколико понуђени модели тел.. апарата не задовољавају потребе наручиоца,
понуђач је дужан да обезбеди захтеване моделе који су доступни на тржишту
Републике Србије, којипо цени и карактеристикама задовољавају потребе
наручиоца.
24. Одржавање телефонских апарата подразумева замену истим или одговарајућим
моделом апарата у случају да сервис није могуће извршити на апарату који је
предмет рекламације. Уколико се деси да број рекламација једног модела апарата
буде већи од 10% (или укупно 3 рекламације код мањег броја апарата) у року од
6 месеци, понуђач је дужан да замени све апарате тог модела одговарајућим
моделом не мањих карактеристика.
Квалитет Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати
важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве из обрасца спецификације понуде, који су
прописани конкурсном документацијом.
Стандард квалитета Понуђач је дужан да услугу која је предмет набавке пружа у складу са
Правилником о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга
и спровођењу контроле обављања делатности електронских комуникација („Службени гласник
PC", бр. 73/11 и 3/14).
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Понуђач мора пружати предметне услуге у складу са условима који произилазе из одговарајуће
лиценце за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне
телекомуникационе мреже у складу са GSM/GSM1800 и UMTS/IMT-2000 стандардом које је
издала Републичка агенција за електронске комуникације за територију Републике Србије.
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања Плаћање ће се вршити на месечном
нивоу, након истека сваког појединачног месеца у којем су пружане услуге, на основу
испостављене фактуре, у року не краћем од 15 дана од дана пријема исправне фактуре
понуђача на износ плаћања.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтеви 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 на може мењати понуду.
Захтеви у погледу рекламационог рока У случају да наручилац констатује да су утврђени
недостаци у квалитету извршених услуга, понуђач је дужан да исте отклони најкасније у року
од 48 часова од часа пријема рекламације од стране наручиоца.
Захтеви у погледу рока важења уговора Уговор се закључује на одређено време, од дана
уговарања, а за наредних 12 месеци, рачунајући од дана потписивања уговора. Утрошком
планираних средстава Наручиоца за предметну набавку, пре истека рока уговор престаје да
важи, о чему ће наручилац писменим путем обавестити изабраног понуђача.
-Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Образац потписује и оверава овлашћено
лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

4. Начин подношења пријава:
Пријаве се подносе, са обавезним подацима: Назив привредног субјекта, адреса,
место, матични број, ПИБ. Пријаве се подносе путем електронске поште на е-адресу
E-mail: igor.dubajic@toplifikacija.rs или лично на адресу Јавно предузеће - локална
самоуправа, «ТОПЛИФИКАЦИЈА», Трг Радомира Вујовића бр. 2,12000 Пожаревац,
најкасније до 18.4.2022. године до 10.00 часова.
Лице задужено за давање обавештења: E-mail: igor.dubajic@toplifikacija.rs, тел: 060/8280-350 у периоду од 9 до 14 часова.( Лице задужено за техничка питања је Драган
Илић( дипл.инж. информатике)

5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.
Уколико су испуњени сви услови из Закона о јавним набавкама и сви захтеви наведени у
конкурсној документацији, избор економски најповољније понуде вршиће се оцењивањем и
рангирањем понуда према следећим елементима критеријума:
Максималног
Р.бр.
КРИТЕРИЈУМ
броја
пондера
5
1
Цена месечне претплате по броју
2
Цена минута разговора у мрежи изабраног оператера
35
(који нису у групи)
35
3
Цена минута ка осталим оператерима
4
Цена минута разговора ка мобилним бројевима у јавним,
5
јавним комуналним предузећима и установама на
територији града Пожаревца
5
5
Цена минута према фиксној телефонији
5
6
Цена СМС поруке у националној мрежи
3
7
Цена ММС поруке у националној мрежи
8
Цена Интернет пакета 3Г/4Г макс 1 ГБ са обарањем
7
брзине након прекорачења интернет лимита
УКУПНО
100
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НАПОМЕНА:
1. укупан број освојених пондера биће заокружен на два децимална места;
2. на територији града Пожаревца послују следећи правни субјекти:
 јавна предузећа: ЈП „Љубичево“,
 јавна комунална предузећа: ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, ЈКП
„Комуналне службе Пожаревац“, ЈКП „Парркинг сервис“ Пожаревац
 установе: Градска управа града Пожаревца, Центар за културу Пожаревац,
Историјски архив Пожаревац,Туристичка организација Пожаревац, Народни музеј
Пожаревац, Историјски архив Пожаревац, Спортски центар Пожаревац
3. Уговор ће бити додељен оном понуђачу чија понуда буде имала највећи укупан број
пондера за све наведене елементе критеријума (1+2+3+4+5 +6+7+8) (позиције од 1. до 8.
дате у табели);
4. Svuda se daju maks broj pena za 0 a ostalo ide ako je 5, u formulu ide 3, ako je 35 u
formulu ide 30, za 7 u formulu 5 i za 3 u formulu 2.

2.16. МЕТОДЕ ОЦЕЊИВАЊА
1. ЦЕНА МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТЕ ПО БРОЈУ
Код овог критеријума упоређиваће се месечна претплата по броју без ПДВ, из понуде међу појединачним
понудама. Пошто трошкове претплате за све запослене сноси наручилац, износ
претплате по једном броју не сме да буде већи од 30,00 динара без ПДВ. Понуда понуђача,
који понуди већи износ месечне претплате по једном броју, биће одбијена као неприхватљива.
Пондерисање за наведени елемент критеријума врши се на следећи начин:
1.1. месечна претплата по једном броју је бесплатна (0,00 динара) -5 пондера
1.2. месечна претплата није бесплатна максимално -3 пондера по формули:

ББмп = Најнижа понуђена цена

x

број пондера(3)

/ Понуђена цена

2.ЦЕНА МИНУТА У МРЕЖИ ИЗАБРАНОГ ОПЕРАТЕРА
Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена минута разговора у мрежи изабраног оператера без
ПДВ, из понуде међу појединачним понудама. Понуђене цене треба заокружити на две децимале.
Пондерисање за наведени елемент критеријума врши се на следећи начин:
2.1. цена минута бесплатна - 35 пондера
2.2. цена минута није бесплатна максимално - 30 пондера по формули:

ББмп = Најнижа понуђена цена

x

број пондера(30)

/ Понуђена цена

3.ЦЕНА МИНУТА КА ОСТАЛИМ ОПЕРАТЕРИМА
Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена минута разговора ка осталим оператерима без ПДВ,
из понуде међу појединачним понудама. Понуђене цене треба заокружити на две децимале.
Пондерисање за наведени елемент критеријума врши се на следећи начин:
3.1. цена минута бесплатна 35 пондера
3.2. цена минута није бесплатна максимално 30 пондера по формули:

ББмп = Најнижа понуђена цена

x

број пондера(30)

/ Понуђена цена

4.ЦЕНА МИНУТА КА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена минута разговора ка осталим оператерима без ПДВ,
из понуде међу појединачним понудама.
Понуђене цене треба заокружити на две децимале.
Пондерисање за наведени елемент критеријума врши се на следећи начин:
4.1. цена минута бесплатна 5 пондера
4.2. цена минута није бесплатна максимално 3 пондера по формули:

ББмп = Најнижа понуђена цена

x

број пондера(3)

/ Понуђена цена

5.ЦЕНА МИНУТА КА ФИКСНОЈ ТЕЛЕФОНИЈИ
Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена минута разговора ка фиксној телефонији без ПДВ,
из понуде међу појединачним понудама.
Понуђене цене треба заокружити на две децимале.
Пондерисање за наведени елемент критеријума врши се на следећи начин:
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5.1. цена минута бесплатна 5 пондера
5.2. цена минута није бесплатна максимално 3 пондера по формули:

ББмп = Најнижа понуђена цена

x

број пондера(3)

/ Понуђена цена

6. ЦЕНА СМС ПОРУКЕ У НАЦИОНАЛНОЈ МРЕЖИ
Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена једне СМС поруке без ПДВ, из понуде међу
појединачним понудама. Понуђене цене треба заокружити на две децимале.
Пондерисање за наведени елемент критеријума врши се на следећи начин:
6.1. цена свих СМС порука бесплатна 5 пондера
6.2. цена СМС поруке није бесплатна максимално 3 пондера по формули:

ББмп = Најнижа понуђена цена

x

број пондера(3)

/ Понуђена цена

7. ЦЕНА ММС ПОРУКЕ У НАЦИОНАЛНОЈ МРЕЖИ
Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена једне ММС поруке без ПДВ, из понуде међу
појединачним понудама. Понуђене цене треба заокружити на две децимале.
Пондерисање за наведени елемент критеријума врши се на следећи начин:
7.1. цена свих ММС порука бесплатна 3 пондера
6.2. цена ММС поруке није бесплатна максимално 2 пондера по формули:

ББмп = Најнижа понуђена цена

x

број пондера(2)

/ Понуђена цена

8. ЦЕНА ИНТЕРНЕТ ПАКЕТА 3Г/4Г 1ГБ
Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена Интернет пакета 3Г/4Г макс 1 ГБ са обарањем
брзине након прекорачења интернет лимита без ПДВ, из понуде међу појединачним понудама.
Понуђене цене треба заокружити на две децимале. Пондерисање за наведени елемент критеријума врши
се на следећи начин:
6.1. цена Интернет пакета је бесплатна 7 пондера
6.2. цена Интернет пакета није бесплатна максимално 5 пондера по формули:

ББмп = Најнижа понуђена цена

x

број пондера(5)

/ Понуђена цена

Понуђач је у обавези да уз понуду достави Техничку спецификацију понуђених услуга са
важећим ценовником.
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6. Пријава ( Понуда) мора садржати попуњену следеће табеле:
заводни број Понуде-Пријаве:____________________
За предметну набавку услуга ,
бр. Н-69-у/2022 Услуге

мобилног оператера

Назив понуђача:
Седиште:
Улица и број:
ПИБ:
Матични број:
Текући рачун/назив банке:
Особа за контакт:
Телефон; Факс; E-mail:
Општи подаци о подизвођачу:
Пословно име или скраћени
назив
Адреса седишта

Избор најповољније понуде:
Редни
број

I
1.

2.

3.

4.

5.
6.
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Опис (врста) услуге

II
Цена месечне претплате по
броју
Цена минута разговора у
мрежи изабраног оператера
(који нису у групи)
Цена минута ка осталим
оператерима
Цена минута разговора ка
мобилним бројевима у јавним,
јавним комуналним
предузећима и установама на
територији града Пожаревца
Цена минута према фиксној
телефонији
Цена СМС поруке у
националној мрежи

Јединица
мере

Цена услуге
по јединици
мере без ПДВ

Цена услуге по јединици
мере са ПДВ

III

IV

V = III* IV

дин/месец

дин/мин
дин/мин

дин/мин

дин/мин
дин

7.

8.

Цена ММС поруке у
националној мрежи
Цена интернета пакета 3Г/4Г
макс 1 ГБ са обарањем
брзине након прекорачења
интернет лимита

дин

дин

Укупно:
9.










Износ средстава за набавку уређаја

Цене су фиксне током читавог периода трајања уговора.
Укупан износ средстава за набавку уређаја из тачке 9. Спецификације предмета
јавне набавке који понуђач нуди _____________ динара (а у оквиру буџета који не
сме бити нижи од 600.000,00 динара без ПДВ)
Понуђач уз понуду доставља ценовник захтеваних или одговарајућих уређаја, по
којем ће бити рачуната потрошња одобреног буџета (цене из достављеног
ценовника уређаја су непроменљиве)
“За све критеријуме који се пондеришу може се понудити цена од нула динара која ће се
пондерисати са максималном вредношћу пондера за дати критеријум. У случају да услугу
не нуди бесплатно због применљивости формуле најнижа цена која се у овом случају
може понудити је цена од 0,01 динар“.
За све остале услуге које нису наведене у претходној табели (roaming, цена СМС
порука према иностранству, цена Blackberry услуга, итд.), у случају коришћења
истих од стране наручиоца у току трајања уговора, понуђач је у обавези да исте
фактурише према тржишним ценама из важећег ценовника.
Понуђач је дужан да предметни ценовник услуга из претходног става учини
доступним наручиоцу, у сваком тренутку.

Период уговарања: 12 месеца
Величина пакета подразумева 90 корисника уз могућност да се, у случају потребе, број
корисника повећа односно смањи за +/- 10%.
Начини и рок плаћања: плаћање се врши на месечном нивоу, у року од 15 дана од дана
пријема исправне фактуре (за претходни месец), са детаљном спецификацијом пружених услуга
у обрачунском периоду.
Рок пружања услуге: изабрани понуђач (Извршилац) је у обавези да на дан потписивања
уговора по спроведеном поступку предметне јавне набавке, обезбеди све услове и започне са
пружањем предметних услуга у складу са Спецификацијом предмета јавне набавке.
Гаранција на пружене услуге мора трајати до истека рока важности уговора.
Важност понуде износи ______ (______________) дана од дана отварања понуда (не краћи од
60 дана) .
За извршење набавке ангажујемо _______ (__________) подизвођача (уписати број
подизвођача) који ће извршити _________% набавке.
Део
предмета
набавке
који
ће
бити
_________________________________________.
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извршен

преко

подизвођача:

7. Резервни критеријуми:
а) У случају да два или више привредна субјекта имају једнаке понуде наручилац ће
изабрати понуду привредног субјекта који има дужи врменски период важења ПријавеПонуде.
b) У случају да два или више понуђача имају једнаке понуде, и и дентичне све
критеријуме за оцену понуде, наручилац ће избор најповољније понуде извршити путем
жреба.
Обавештење:
Обавештење о Потписаном уговору објавиће се на веб страни наручиоца.
Интернет страница наручиоца: www.toplifikacija.rs
у Пожаревцу, 07.4.2022. године
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Бр.________ од ___.___.2022. године

Н 69-у/2022

ПРЕДЛОГ УГОВОРA
Закључен између:
НАРУЧИЛАЦ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА”- ПОЖАРЕВАЦ,
Матични број:7351682, шифра делатности: 3530, ПИБ: 101971396,
бр. текућег рачуна 160-7537-66 Intesa banka, 205-12226-76
Комерцијална банка, 265-6310310001870 Raiffeisen banka,
Трг Радомира Вујовића бр.2, тел: 012/542-785; факс:012/542-543;
коју заступа В.Д. директора
Славиша Стојковић, дипл. правник. (у даљем тексту Наручилац)
И
Привредни субјекат: _________________________________________________
из ______________ул. __________________, mail____________________
бр. текућег рачуна __________________, код банке___________________________,
Матични број предузећа ____________________, ПИБ ______________,
коју заступа директор _______________________(у даљем тексту Привредни субјекат )
1.у заједничкој понуди са
___________________________________________________________
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Уговорне стране претходно констатују:

Члан 1.
На основу члана 27. став 1. тачка 1. ,91. члана. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.91/2019 Привредни субјекат, се обавезује да за рачун Наручиоца, обезбеди несметано
извршење услуга из понуде зав.бр. Наручиоца _______од __.__.2022. у свему према ценама из
понуде, зав.бр. Привредног субјекта ____ од __.___.2022. У свему осталом важе услови из
конкурсне документације Н 069-У/2022 која је саставни део уговора;
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог Уговора је пружање услуга мобилне телефоније, за потребе Наручиоца, на
основу спроведеног поступка набавке на који се закон о Ј.Н не примењује - Услуге мобилне
телефоније, Н 69-у/2022, у свему у складу са прихваћеном понудом Привредни субјекат број
___________ од _______________ године, које су саставни део овог Уговора, и подразумева
следеће:
-
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услугу мобилне телефоније (GSM, GPRS, UMTS(3G) итд)
преузимање свих бројева који су тренутно у употреби, а који су наведени у листи
листа мобилних прикључака је оквирна и може се мењати у зависности од реалних

-

потреба наручиоца
обрачунски интервал за позиве у мобилној телефонији је 1s (секунда)
бесплатне разговоре у оквиру мобилне групе ЈП „Топлификација“ Пожаревац
бесплатну успоставу везе, према свим мрежама у домаћем саобраћају (укључујући и
фиксну телефонију)
У случају промене оператера, евентуални трошкови преноса бројева иду на терет
оператера

Услуга мобилне телефоније омогућава разговор, као и слање СМС и ММС порука у мрежи
и ван мреже мобилног оператера у земљи и иностранству, затим разговор према фиксним
телефонским линијама, могућност коришћења интернета кроз предметну услугу, проверу стања
рачуна и коришћење корисничког сервиса код Извршилаца као и све остале услуге обухваћене
мобилном телефонијом, а које Наручилац користи у току трајања Уговора.
Извршилац је дужан да пружа услугу мобилне телефоније на територији Републике
Србије у складу са условима који произилазе из важеће дозволе издате од стране РАТЕЛ-а
(Републичка агенција за електронске комуникације).
Извршилац се обавезује да ће предметне услуге вршити сваког дана (од 00:00 до 24:00
часа) у периоду важења уговора.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 3.
Уговорена вредност услуге из члана 1. овог уговора је до висине износа од
________________ динара без урачунатог ПДВ-a (и словима: _______________________),
односно до _________________ динара са ПДВ (и словима:________________________).
Средства за реализацију овог уговора Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2022.год.
позиција 69 - Услуге мобилне телефоније.
Уговорене јединичне цене, дате у понуди Привредниог субјекта су фиксне и не могу се
мењати током трајања овог Уговора.
Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ средстава из претходног става овог
члана Уговора до предвиђеног рока за истек уговора, већ ће се исти реализовати у складу са
стварним потребама Наручиоца.
У цену су урачунати сви трошкови које Привредни субјекат може имати на основу
пружања предметних услуга.Цене услуга које нису наведене обрачунаваће се према важећем
ценовнику извршиоца
Члан 3.
За све остале услуге које нису наведене у Обрасцу понуде који је саставнио део овог
Уговора (roaming, цена СМС порука према иностранству, цена Blackberry услуга итд.), у случају
коришћења истих од стране Наручиоца у току трајања уговора, Привредни субјекат је у
обавези да исте фактурише према тржишним ценама из важећег ценовника.
Извршилац је дужан да ценовник из претходног става учини доступним Наручиоцу у
сваком тренутку.
Члан 4.
Извршилац се обавезује да ће предметне услуге вршити сваког дана (од 00:00 до 24:00
часа) у периоду важења уговора.
Члан 5.
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Извршилац одобрава средства на основу којих ће испоручити наручиоцу уређаје
(мобилне телефоне) без накнаде , у укупном износу од ________________ динара, чија
вредност одговара цени из званичног ценовника Извршиоца.
Члан 6.
Извршилац је у обавези да на дан потписивања Уговора обезбеди све услове и започне
са пружањем предметних услуга у складу са Спецификацијом предмета јавне набавке.
Гаранција на пружене услуге мора трајати до истека важности Уговора.
Члан 7.
Извршилац се обавезује да ће фактурисање за пружање услуге вршити на месечном
нивоу, издавањем фактура за услуге пружене у претходном месецу, са детаљном
спецификацијом пружених услуга, у року од 15 дана од дана пријема исправне фактуре (за
претходни месец), са детаљном спецификацијом пружених услуга у обрачунском периоду.
Уколико Наручилац не овери испостављен рачун, односно оспори његову вредност,
Понуђач је дужан да у року од три (3) дана од дана повраћаја истог, докаже вредност оспореног
рачуна или неког његовог дела.
Члан 8.
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом контроле вршења услуга, утврди да исте
нису прописаног квалитета и /или обима, овлашћен је да се писаним путем одмах обрати
Извршилацу, са захтевом да исте усагласи са уговором и важећим стандардима.
Уколико Извршилац своје поступање не усагласи са захтевом Наручиоца и стандардима за ову
врсту посла, исто представља основ за раскид уговора и евентуалну накнаду причињенр штете.
Уколико Извршилац не испуни своје обавезе предвиђене било којом одредбом овог
Уговора, Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор, без претходне опомене или
остављеног отказног рока, и да наплати уговорну казну у износу од 10% од укупне уговорне
вредности без ПДВ, путем активирања примљених средстава обезбеђења уговорних обавеза из
члана 8. Уговора.
Члан 9.
Уговор се закључује на одређено време и то на период од ___. _____ 2022. године до ___.
_____ 2022 године. Утрошком планираних средставанаручиоца за предметну набавку, пре
истека уговореног рока, уговор престаје да важи, о чему ће наручилац писменим путем
обавестити изабраног извршиоца.
Члан 10.
Уколико после закључења овог Уговора наступе околности више силе које доведу до
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Уговором, рокови изврђења
обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванаредне догађаје који се не могу предвидети, који
су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и које нису могли бити спречени од стране
погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари,
политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти ( забрана
промета, увоза, извоза) и сл.
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу
уговорну страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
Члан 11.
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Уговорне стране се обавезују да сва спорна питања настала у вези извршавања
овог Уговора решавају споразумно, у духу добрих пословних односа и обостраног поверења, док
се у противном, уговара надлежност Привредног суда у Пожаревцу.
За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе закона који
регулише облигационе односе, Закона о електронским комуникацијама (Службени гласник РС“
бр. 44/2010 и 60/2013), подзаконска акта и други прописи који регулишу ову материју
Члан 12.
У случају битнијих промена везаних за повећање броја претплатничких бројева у односу
на уговорене, уговорне стране ће закључити анекс уговора у писменој форми.
Анексом ће бити уговорене цене и начин плаћања у складу са основни уговором.
Члан 13.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна а по заводном печатом ЈП Топлификације.
Утрошком средстава Наручилац по Уговору тј. достизањем укупне уговорне вредности
пре истека рока из става 3. овог члана, исти престаје да важи.
Наручилац има право да услед објективних околности, а без накнаде евентуалне штете
која може настати за Привредног субјекта, откаже овај уговор у свако доба са отказним роком од
15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.
Члан 14.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале и разумеле, те да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четри) примерака од којих се 2 (Два) примерка налазе код
Наручиоца, а 2 (два) код Привредног субјекта.

Привредни субјекат

ЈП "Топлификација" Пожаревац
Директор

_____________________

__________________________
Славиша Стојковић, Дипл.правник.

НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођач
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