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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 

14/2015 i 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015, у даљем тексту: Правилник), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 55/17, деловодни број 01/1-3495/1 од 

дана 28.11.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН 55/17, 

деловодни број 01/1-3496/1  од 28.11.2017. године,  припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку за јавну набавку услуга – ЈН  бр. 55/17  

Бежични интернет у аутобусима 

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1.1. Подаци о наручиоцу:  

Назив: Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају 

"Суботица-транс"  Суботица 

Адреса: Сегедински пут 84, 24000 Суботица  

Интернет страница наручиоца: www.sutrans.rs  

 

1.2. Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка ЈН бр. 55/17 се спроводи у отвореном поступку, у складу са 

Законом и важећим подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

1.3. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке ЈН бр. 55/17  је набавка услуге – Бежични интернет у аутобусима 

(ознака 64210000-1). 

 

1.4. Партије 

Јавна набавка ЈН бр. 55/17 није обликована по партијама. 

 

1.5. Циљ спровођења јавне набавке: 

Поступак јавне набавке ЈН бр. 55/17 се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци на одређено време и то до утрошка укупне вредности планиране за ову 

набавку, а најкасније 24 месеци од дана закључења уговора. 

 

1.6. Контакт особа: 

Контакт особа за јавну набавку ЈН бр. 55/17 је Катона Арпад тел: 024/547-777, е-маил: 

katona.arpad@sutrans.rs  фаx: +381 24548304.  

 

 

 

 

 

http://www.sutrans.rs/
mailto:katona.arpad@sutrans.rs
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2) ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ, МЕСТО, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ 

(ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА) 
 

2.1. Врста и техничке карактеристике, опис и квалитет: 

Потребно је понудити услугу коришћења бесплатног Интернета за путнике у возилу. 

Планирано је да се бесплатни Интернет инсталира у 80 возила и омогући путницима 

његово коришћење преко локалног Wi-Fi уређаја које је инсталирано у возилу. 

Техничка спецификација за уређај у возилу: 

• Повезивање на мобилну мрежу путем технологије 3G/4G HSPA; 

• Повезивање минимално 30 истовремених корисника преко једног инсталираног 

уређаја; 

• Уређај мора поседовати слот за SIM/USIM картицу; 

• Бежично Wi-Fi повезивање путем стандарда 802.11 b/g/n; 

• Уређај у возилу мора поседовати минимум 4 LAN прикључака брзине 10/100 

Mbit/s; 

• Уређај у возилу мора поседовати минимум један WAN (RJ45) порт; 

• Уређај у возилу мора поседовати DHCP сервер за локалну мрежу; 

• Уређај у возилу или систем мора поседовати Firewall могућност; 

• Уређај у возилу или систем мора поседовати могућност блокирања портова на 

мрежи (Outbound/Inbound rules); 

• Уређај у возилу или систем мора поседовати могућност URL филтера; 

• Уз уређај на возилу потребно је испоручити адаптер за напајање у возилу чији је 

распон улазног напона 12-24V (за 80 комада). Адаптер за напајање мора имати 

могућност повезивања путем клема на електричну инсталацију у возилу. Могуће 

је понудити и уређаје који поседују могућност директног везивања на 

електричну инсталацију у возилу у складу са горе наведеним распоном напона; 

• Инсталација уређаја у возилу је обавеза изабраног Понуђача у просторијама 

Наручиоца. Током периода уградње Наручилац ће изабраном Понуђачу пружити 

потребну логистичку подршку. 

За сваки уређај и напонски адаптер (уколико уређај то захтева) доставити 

технички опис који може бити на српском или енглеском језику. 

Количина пренетих података за све уређаје збирно на месечном нивоу је 4ТВ уз 

уговорену обавезу од 24 месеца од дана потписивања уговора. Брзине преноса 

података морају бити у оквиру мобилне технологије 3G/4G, 90% времена током 

трајања уговорне обавезе, изабрани Понуђач је у обавези да пружа услугу 

максималном могућом брзином док се не потроши количина података из основне 

претплате или количина података у оквиру тарифног додатка. 

Наручилац је спреман да прихвати једнократну накнаду од 1,00 РСД (без ПДВ-а) за 

заснивање претплатничког односа који обухвата испоруку уређаја, SIM картице и 

напонски адаптер (уколико уређај то захтева). 

Најдужи рок за извршење услуге (извршење услуге подразумева: испорука 

уређаја, инсталација уређаја и активирање услуге) је 20 дана од дана добијања 

писаног позива Наручиоца. 
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Услуга Free Wi-Fi се примењује од дана завршетка инсталације свих уређаја, што се 

констатује обострано потписивањем записника Наручиоца и изабраног Понуђача. 

Претплата се плаћа након реализоване услуге за обрачунски период од једног 

месеца. Уз сваки рачун доставити информацију о збирној количини пренетих 

података по SIM картици, а по захтеву Наручиоца доставити детаљну потрошњу по 

данима. 

Изабрани Понуђач је у обавези да обавести одговорно лице Наручиоца, писаним 

путем, email-ом и SMS поруком када потрошена количина података из претплате 

достигне 50%, 85% и 95%. Након потрошене комплетне количине података из 

претплате или из тарифног додатка изабрани Понуђач је у обавези да омогући 

проток и приступ Интернету од минимум 128/64 kbit/s по инсталираном уређају, 

који се неће наплаћивати. 

Све додатне услуге које нису наведене у понуди Понуђача, Наручилац има право да 

користи по захтеву, по стандардном ценовнику изабраног Понуђача у тренутку 

доставе захтева. 

Максимална обрачунска јединица за основну претплату и тарифне додатке 

прихватљива за Наручиоца је 1kB. 

Изабрани Понуђач је у обавези да врши замену неисправних SIM картица без 

накнаде. Сервисирање уређаја и адаптера за напајање (уколико исти постоји) све 

време тајања уговорне обавезе обављаће се у складу са гарантним условима. 

Изабрани Понуђач је у обавези да у сваком тренутку трајања услуге има на стању 

5% уговорених уређаја и адаптера за напајање (уколико исти постоји). 

Изабрани Понуђач је у обавези да у року од 24 сати од тренутка утврђеног квара 

покрене радње и активности ради успоставе исправног функционисања услуге у 

складу са уговором. 

Даном испоруке уређаја исти постаје власништво Наручиоца. 

Напомена за понуђаче: услови који владају у возилу: јаке вибрације, температура 

од 0°C до +40°C и релативна влажност од 90%. 

Уградња уређаја у возила вршиће се у договору са Наручиоцем. 

 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

На основу члана 75., 76. и 77. Закона и Правилника услови за учешће у јавној набавци 

ЈН бр. 44/17 и докази којима се доказује испуњеност тих услова су следећи: 

I  Обавезни услови из чл. 75. Закона 

1. ДА ЈЕ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО УПИСАН У 

ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР (чл. 75 ст. 1. тач. 1. Закона) 

ДОКАЗ:     

– Извод из регистра Агенције за привредни регистре или 

– Извод из регистра надлежног Привредног суда. 
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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) 

ДОКАЗ:  

Правна лица:  

Извод из казнене евиденције односно уверење основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се поврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре;  

Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда 

у Београду, којим се потвђује да правно лице није осуђивао за неко од кривичних дела 

организованог криминала;  

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

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). 

Напомена: Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда 

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)  

ДОКАЗ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде 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.  

Напомена: Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

4.  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 НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

КОЈА ЈЕ НА СНЕЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ. (чл. 75.ст.2. Закона) 

ДОКАЗ: 

Потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2. Закона (Образац 

бр. 5 чини саставни део конкурсне документације).  
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Напомена: Образац изјаве мора да буде потписан од стране овлашћеног лица понуђача 

и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 

5.  ДА ПОСЕДУЈЕ ВАЖЕЋУ ДОЗВОЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

УСЛУГЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ. (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона) 

ДОКАЗ: ВАЖЕЋА ЛИЦЕНЦА ЗА ЈАВНУ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ МРЕЖУ И 

УСЛУГЕ – издаје РАТЕЛ односно Републичка агенција за електронске комуникације. 

 

II  Додатни услови из чл. 76. Закона  

 

1) ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ПОСЛОВНИМ 

КАПАЦИТЕТОМ 

Да је понуђач у претходном периоду од три године (2014, 2015 и 2016) пружио 

услуге које су предмет ове јавне набавке - Бежични интернет у аутобусима ЈН бр. 

55/17 референтним купцима у износу од минимум 5.000.000,00 динара. За 

референтног купца се сматра наручилац услуге који је користио услуге, за најмање 

120 аутобуса истовремено, описаних у техничком опису предметне јавне набавке.    

ДОКАЗ: Приложити образац референтних купаца и образац потврде за референтну 

листу   ЈН бр. 55/17 

2) ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ФИНАНСИЈСКИМ 

КАПАЦИТЕТОМ  

Да понуђач није био у блокади у претходних 6 месеци рачунајући од дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки 

ДОКАЗ:  Приложити Потврду о броју дана неликвидности, коју издаје НБС.  

 

III Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона: 

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  

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. Учешће подизвођача не може бити веће од 50% 

укупне премије. 

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. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Сва 

доспела потраживања наручилац ће пренети директно понуђачу укључујући и доспела 

потраживања за део набавке који се извршава преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова.  
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IV Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са 

чланом 81. Закона: 

 

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. ст. 4. 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, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу или понуђачима који ће израђивати полисе и за њих издавати фактуре, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове 

из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).  

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона мора да буде потписан од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом сваког 

понуђача. 

Образац изјаве о независној понуди мора да буде потписан од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом сваког понуђача. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.  

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. 

 

Лице уписано у РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА није дужно да приликом подношења 

понуде доказује испуњеност обавезних услова (наведених под редним бр. 1-3). 

 

Понуђачи нису дужни да у конкурсној документацији доставе тражени доказ о 

испуњавању услова из чл.75 и чл.76 ЗЈН, уколико је доказ јавно доступан. 

Понуђач који  није доставио доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, дужан  је да  наведе линк  на коме се налазе тражени докази који су 

јавно доступни. У супротном Наручилац ће такву понуду одбити у складу са чл.79 ст.6 

ЗЈН. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја за стручну оцену оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа.  
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Ако понуђач у остављеном примереном року  који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

Понуђачи регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 

да доставе доказе из чл.75. ст.1. тач.1. и то: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције. 

Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 

на којој су јавно доступни подаци тражени у оквиру ових услова.  

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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 

доставља у изворном електронском облику.  

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 и 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. 

 

4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

4.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА  

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

Рангирање понуда ће се изврштити на начин да ће комисија саставити ранг листу 

пристиглих понуда на основу цена изражених у понудама. Наручилац ће рангирање 

извршити на основу понуђене укупне цене без ПДВ-а. Најнижа понуђена цена добија 

прво место и тако редом, за све пристигле понуде. 

4.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ БОДОВА 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико 

две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок важења понуде, као 

најповољјнија биће изабрана понуда оног понуђача која има већи износ реализован код 

референтних купаца. 
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5. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
Конкурсна документација садржи следеће обрасце који се достављају уз понуду: 

 

1. Образац бр. 1 – Образац понуде  

2. Образац бр. 2 - Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни  

3. Образац бр. 3 - Образац трошкова припреме понуде  

4. Образац бр. 4 - Образац изјаве о независној понуди 

5. Образац бр. 5 - Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став. 2 

6. Образац бр. 6 - Образац референтних купаца 

7. Образац бр. 7 - Потврда за референтну листу   ЈН бр. 55/17 

8. Модел уговора 
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Образац бр. 1 

 

 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  
 

Понуда за јавну набавку услуга – Бежични интернет у аутобусима (ознака 64210000-

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број  (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса (е-маил): 

 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потпис уговора:  

 

 

 

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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 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) 

Пословно име: 

 
 

 

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: 
 

2) 

 

Пословно име: 
 

 

Адреса: 
 

 

Матични број: 
 

 

Порески идентификациони број: 
 

 

Име особе за контакт: 
 

Проценат укупне вредности набавке коју 

ће извршити подизвођач: 
 

Део предмета набавке коју 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. 
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 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

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: 

 

 

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 понуђачу из групе понуђача“ 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 из групе понуђача. 
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ПРЕДМЕТ  НАБАВКЕ :  Бежични интернет у аутобусима (ознака 64210000-1)  

 

 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом    

Рок важећа понуде (минимум је 60 дана од дана отварања понуда)  

Гарантни период (минимум је 24 месеци)  

Понуђач нуди пружање услуге помоћу уређаја (навести 

произвођача и модел уређаја који ће се инсталирати у аутобусе, у 

прилогу понуде доставити технички опис како је наведену у делу 2. 

кокурсне документације ) 

 

 

 

 
Напомена: понуђач подношењем понуде потврђује и прихватње свих услова из техничког описа 

наведених у делу 2. Конкурсне документације.  

 

 

Датум                   Потпис понуђача 

    М. П.  

_____________________________   _____________________________ 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су наведени. Понуђач је у обавези да понуди сваку ставку. Уколико 

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити образац понуде. 
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Образац бр. 2 
 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ  

Понуђач_______________________даје понуду са следећом структуром 

понуђене цене: 

 

Бежични интернет у аутобусима (ознака 64210000-1)  

Р.Б

Р 
ВРСТА УСЛУГЕ:  

Количина

/јединица 

мере 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а  

Укупна 

цена без 

ПДВ-а  

(количина х 

јединична 

цена) 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом  

1. 
Месечна претплата (због применљивости 

формуле за бодовање уписати најмање 

0,01 динара) 

80 х 24= 

1920 ком 

 

   

 

УКУПНО: 

 

 
 

Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

НАПОМЕНА:  

 

• Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 У колону 4. уписати јединичну цену без ПДВ-а ; 

 У колону 5. уписати јединичну цену са ПДВ-ом; 

 У реду УКУПНО уписати укупну цену без ПДВ-а и са ПДВ-ом  

 

 

Датум:     М.П.     Потпис понуђача: 

 

_____________________     _________________________ 

 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су наведени. Понуђач је у обавези да понуди сваку ставку. Уколико 

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити образац понуде. 
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Образац бр. 3 

 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
ЗА ПАРТИЈУ бр. _____ 

 
 

 

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 ТРОШКОВА ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД БЕЗ ПДВ-А 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ СА ПДВ-

ОМ 

 

 

 

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 узрока 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. 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно, по потреби фотокопирати исти у 

потребном броју. 

 

 

 

 

Датум:       М.П.     Потпис понуђача: 

 

_____________________      ______________________ 
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Образац бр. 4 

 

 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________,  

      (назив понуђача) 

даје: 

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуга, ЈН бр 55/17, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:    М.П.    Потпис понуђача: 

 

_____________________      ______________________ 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврду да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр. 5 

 

 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 
 

 

У вези члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач .........................................................(навести назив понуђача) у поступку јавне 

набавке услуга  ЈН бр. 55/17 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да 

немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:    М.П.       Понуђач: 

 

____________________             ________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр. 6 

 

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНИХ KУПАЦА 
 

Табела референтних купаца 

 

Бр. Референтни купац ( уписати 

назив купца) 

Број уговора Количина уређаја 

(уписати укупну 

количину уређаја 

које је референтни 

купац 

истовремено 

користио, 

минимум 120 ком) 

КОМ 

Вредност 

извршених услуга 

по уговору 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26. УКУПНО: 

 

 

 Ком: Динрар без ПДВ-а: 

 

 

Напомена : У табели референтних купаца треба да су уписани сви купци понуђача чије 

потврде прилаже у својој понуди. Референтни купац који је уписан у табелу, а нема 

уредну потврду за референтну листу за јавну набавку ЈН бр. 55/17 се неће признати. 

 

 

 

Датум:    М.П.       Понуђач: 

 

____________________             ________________________ 
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Образац бр. 7 

 

 

 ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ   ЈН бр. 55/17 
 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу пoтврђујемо да је 

понуђач____________________________________________________у периоду од 

01.01.2014. до 31.12.2016. године за потребе предузећа 

______________________________ као референтног купца Пружио услугу бежичног 

интернета у аутобусима у укупно ______ возила истовремено, укупне 

вредности:_________________динара без ПДВ-а.  

 

Напомена : Потврду фотокопирати у потребном броју 

 

Референтни купац: 

У _____________________ 

 

Дана: __________________ 

 

        М.П. 

 

________________________ 

Име и презиме  

овлашћеног  лица 

 

________________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

Понуђач: 

 

 

        М.П. 

 

 

________________________ 

Име и презиме  

овлашћеног  лица 

 

________________________ 

Потпис овлашћеног лица 
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                                                            МОДЕЛ УГОВОРА  

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

У ГРАДСКОМ  И ПРИГРАДСКОМ САОБРА- 

ЋАЈУ  «СУБОТИЦА-ТРАНС» 

С У Б О Т И Ц А  

Број:  

Дана:  

 

УГОВОР О НАБАВЦИ  

БЕЖИЧНИ ИНТЕРНЕТ У АУТОБУСИМА  бр. ЈН 55/17   

 

Закључен дана: __________________________ године у Суботици између: 

 

Јавног предузећа за превоз путника у градском  и приградском саобраћају 

"СУБОТИЦА-ТРАНС" Суботица, Сегедински пут 84, матични број: 08049548, 

шифра делатности: 4931, ПИБ: 100960042, број текућег рачуна: 355-1010047-73 

Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Суботица, које заступа директор предузећа 

Александар Алексић, дипл.економиста, са једне стране као Наручилац у спроведеној 

јавној набавци  ЈН бр.  55/17  у даљем тексту: Корисник услуге/ и 

 

_________________________ (пословно име), ________________________ (адреса) 

матични број: _____________, ПИБ: __________, број Т.Р.: ______________________ 

код ______________________________,  које заступа __________________________, 

 са друге стране као Понуђач у спроведеној јавној набавци  ЈН бр. 55/17 /у даљем 

тексту: Давалац услуге/, а у свему према следећем: 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је набавка услуге бежичног интернета у аутобусима према 

Понуди Даваоца услуге и техничком опису, а све у складу са потребама Корисника 

услуге и спроведеним поступком јавне набавке бр. ЈН 55/17. 

Понуда Продавца (Образац бр. 1) и Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни (Образац бр. 2) налази се у прилогу Уговора и саставни су део истог. 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС УСЛУГЕ 

Члан 2. 

Давалац услуге се обавезује на следеће: 

• Повезивање на мобилну мрежу путем технологије 3G/4G HSPA; 

• Повезивање минимално 30 истовремених корисника преко једног инсталираног 

уређаја; 
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• Уређај мора поседовати слот за SIM/USIM картицу; 

• Бежично Wi-Fi повезивање путем стандарда 802.11 b/g/n; 

• Уређај у возилу мора поседовати минимум 4 LAN прикључака брзине 10/100 

Mbit/s; 

• Уређај у возилу мора поседовати минимум један WAN (RJ45) порт; 

• Уређај у возилу мора поседовати DHCP сервер за локалну мрежу; 

• Уређај у возилу или систем мора поседовати Firewall могућност; 

• Уређај у возилу или систем мора поседовати могућност блокирања портова на 

мрежи (Outbound/Inbound rules); 

• Уређај у возилу или систем мора поседовати могућност URL филтера; 

• Уз уређај на возилу потребно је испоручити адаптер за напајање у возилу чији је 

распон улазног напона 12-24V (за 80 комада). Адаптер за напајање мора имати 

могућност повезивања путем клема на електричну инсталацију у возилу или да 

поседују могућност директног везивања на електричну инсталацију у возилу у 

складу са горе наведеним распоном напона; 

• Инсталација уређаја у возилу је обавеза Даваоца услуге у просторијама 

Корисника услуге. Током периода уградње Корисник услуге ће Даваоцу услуге 

пружити потребну логистичку подршку. 

 

Количина пренетих података за све уређаје збирно на месечном нивоу је 4ТВ уз 

уговорену обавезу од 24 месеца од дана потписивања уговора. Брзине преноса 

података морају бити у оквиру мобилне технологије 3G/4G, 90% времена током 

трајања уговорне обавезе, Давалац услуге је у обавези да пружа услугу 

максималном могућом брзином док се не потроши количина података из основне 

претплате или количина података у оквиру тарифног додатка. 

Корисник услуге је спреман да прихвати једнократну накнаду од 1,00 РСД (без 

ПДВ-а) за заснивање претплатничког односа који обухвата испоруку уређаја, SIM 

картице и напонски адаптер (уколико уређај то захтева). 

Рок за извршење услуге и то: испоруку уређаја, инсталацију уређаја и активирање 

услуге  је __________________ од дана добијања писаног позива Корисника услуге. 

Услуга Free Wi-Fi се примењује од дана завршетка инсталације свих уређаја, што се 

констатује обострано, потписивањем записника Даваоца услуге и Корисника услуге. 

 

Корисник услуге претплату плаћа након реализоване услуге за обрачунски период 

од једног месеца. Уз сваки рачун давацлац услуге дужан је да достави информацију 

о збирној количини пренетих података по SIM картици, а по захтеву Корисника 

услуге и детаљну потрошњу по данима. 

Давалац услуге је у обавези да обавести одговорно лице  Корисника услуге, писаним 

путем, email-ом или SMS поруком када потрошена количина података из претплате 

достигне 50%, 85% и 95%. Након потрошене комплетне количине података из 

претплате или из тарифног додатка Давалац услуге је у обавези да омогући проток и 

приступ Интернету од минимум 128/64 kbit/s по инсталираном уређају, који се неће 

наплаћивати. 
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Све додатне услуге које нису наведене у понуди Даваоца услуге, Корисник услуге 

има право да користи по захтеву, по стандардном ценовнику Даваоца услуге у 

тренутку доставе захтева. 

Максимална обрачунска јединица за основну претплату и тарифне додатке 

прихватљива за Корисника услуге је 1kB. 

Давалац услуге је у обавези да врши замену неисправних SIM картица без накнаде. 

Сервисирање уређаја и адаптера за напајање (уколико исти постоји) све време 

тајања уговорне обавезе обављаће се у складу са гарантним условима. 

Давалац услуге је у обавези да у сваком тренутку трајања услуге има на стању 5% 

уговорених уређаја и адаптера за напајање (уколико исти постоји). 

Давалац услуге је у обавези да у року од 24 сати од тренутка утврђеног квара 

покрене радње и активности ради успоставе исправног функционисања услуге у 

складу са уговором. 

Даном испоруке уређаја исти постаје власништво Корисника услуге. 

Уградња уређаја у возила вршиће се у договору са Корисником услуге. 

 

ВРЕДНОСТ 

 

Члан 3.  

Укупна вредност овог уговора износи ________________________ без ПДВ-а. 

Месечна претплата по уређају за услугу наведену у члану 1 овог уговора износи 

__________________без ПДВ-а. 

Уговорне стране су сагласне да је јединична цена предметне услуге дата у Понуди 

Даваоца услуге фиксна и не може се мењати током важења уговора. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој будџетској години. 

 

ОБРАЧУН И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4.  

Корисник услуге се обавезује да плаћање изврши након извршене услуге, у текућем 

месецу за претходни месец, а у року од 10 дана од дана пријема фактуре.  

 

 Фактура из става 1. овог члана мора да садржи све податке прописане Законом, као и 

спецификацију извршених услуга.  

 

У случају кашњења са уплатом зарачунава се законска затезна камата. 

  

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 5.   

Давалац услуге се обавезује да приликом потписивања уговора кориснику услуге 

обезбеди и достави бланко, сопствену меницу и пратеће менично овлашћење за добро 

извршење посла као средство финансијског обезбеђења на износ од 10% од укупне 

вредности понуде без ПДВ-а и копију картона депонованих потписа издатог од 
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пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму. Рок важења 

менице за добро извршење посла мора да буде минимум 26 месеци од дана закључења 

уговора. 

Уговорне стране су сагласне да Корисник услуге наплати меницу за добро извршење 

посла уколико Давалац услуге не испуњава обавезе преузете овим уговором, извршава 

их делимично или касни са њиховим извршавањем. 

Давалац услуге не може да одбије извршење уговорних обавеза у случају када 

Корисник услуге наплати достављену меницу за добро извршење посла. 

Уговорне стране су сагласне да Корисник услуге има право да меницу за добро 

извршење посла наплати и у случају раскида уговора, а исту је дужан да врати Даваоцу 

услуге заједно са меничним овлашћењем након што протекне отказни рок наведен у 

члану 12. став 2. овог уговора, односно по извршењу уговорних обавеза продавца. 

 

КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈЕ 

 

Члан 6.  

Услуге које су предмет уговора у погледу квалитета морају да задовољавају важеће 

стандарде и испуњавају услове и захтеве из техничког описа и спецификације који су 

прописани конкурсном документацијом.  

 

Члан 7.  

Гарантни период  је ____________ за квалитет пружене услуге. 

 

За испоручене  апарате давалац услуге обезбеђује сервис и гарантни рок од 

______________________од дана испоруке.  

 

Члан 8.  

Уговорне стране су сагласне да Корисник услуге све рекламације доставља Даваоцу 

услуге у писменој форми, а Давалац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у 

року од 15 дана од пријема рекламације, одговори Кориснику рекламације, са 

изјашњењем о поднетом захтеву и предлогом његовог решавања. 

Давалац услуге се обавезује да оправдане рекламације Корисника услуге отклони у 

најкраћем могућем року о свом трошку. 

Члан 9. 

Давалац услуге се обавезује да ће у току важења овог Уговора достављати Кориснику 

услуге периодично, свака три месеца, потписану и оверену Изјаву о поштовању обавезе 

из чл. 75.ст. 2. Закона о јавним набавкама која се налази у прилогу овог Уговора. 

Корисник услуге задржава право да раскине овај Уговор у случају непоштовања горе 

наведене обавезе од стране Даваоца услуге. 

Члан 10. 

Ради лакше реализације и праћења овог Уговора свака од уговорних страна дужна је да 

именује по једну контакт особу: 

1. за Даваоца услуге: ________________________________________________  

                 тел. __________________________________   

2. за Корисника услуге: ________________________________________________ 
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тел.__________________________________ 

 

 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

Члан 11.  

Давалац услуге је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све 

информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, које могу 

бити злоупотребљене у безбедносном смислу.  

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12.  

Уговор се закључује на одређено време у трајању од 24 месеца од дана закључења 

уговора. 

Свака уговорна страна има право да раскине овај Уговор уз поштовање отказног рока 

од 60 дана рачунајући од дана пријема писменог обавештења о раскиду уговора путем 

препоручене пошиљке. 

Члан 13. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, и других 

позитивноправних прописа обзиром на предмет овог Уговора. 

Члан 14. 

Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да 

решавају споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног суда 

у Суботици. 

Члан 15. 

Овај Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Даваоцу услуге 

припада 1 (један) примерак, а Кориснику услуге припада 3 (три) примерка истог. 

 

 

ЗА ДАВАОЦА УСЛУГЕ:      ЗА КОРИСНИКА УСЛУГЕ: 

 

 

  ___________________________     ___________________________ 

         Директор предузећа 

                Александар Алексић, дипл.екон. 
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Прилог  

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник Продавца 

________________________________ дајем следећу 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да у периоду важења 

Уговора о пружању Услуге мобилне телефоније по спроведеној јавној набавци у 

отвореном поступк ЈН бр. 55/17, партија 1, и то у периоду од ______________ до 

___________________, Продавац је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада ангажованих лица, заштити 

животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

Датум:    М.П.       Продавац: 

 

____________________            ________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: ову Изјаву у обавези је да доставља Давацал услуге по закључењу Уговора 

(не доставља се у понуди) 
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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА ТРЕБА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

6.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

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: Сегедински пут 84, 24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда 

за јавну набавку услуге – БЕЖИЧНИ ИНТЕРНЕТ У АУТОБУСИМА  бр. 55/17 – НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки односно до 09.01.2018. године до 12:00 часова. Отварање 

понуда одржаће се истог дана са почетком у 12:30 часова у просторијама наручиоца. 

Наручилац ће, по пријему 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 наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде уколико понуђач  исту тражи. 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. 

 

 

6.3.ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ: 

1) Све доказе који потврђују испуњавање обавезних услова за учешће из члана 75. 

Закона, наведених у  конкурсној  документацији. 

2) Све доказе који потврђују испуњавање додатних услова за учешће из члана 76. 

Закона, наведених у конкурсној документацији.  

3) Образац понуде – Образац бр. 1, који је саставни део ове конкурсне 

документације за партије за које понуђач подноси понуду (доставити исти 

попуњен, потписан и оверен печатом понуђача) 

4) Образац структуре цене са упутством како да се попуни – Образац бр. 2, који је 

саставни део ове конкурсне документације за партије за које понуђач подноси 

понуду (доставити исти попуњен, потписан и оверен печатом понуђача) 

5) Образац изјаве о независној понуди – Образац бр. 4, који је саставни део ове 

конкурсне документације  (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача) 

6) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона – Образац бр. 5, 

који је саставни део ове конкурсне документације (доставити исти попуњен, 

потписан и оверен печатом понуђача) 

7) Образац референтних купаца - Образац бр. 6 - који је саставни део ове 

конкурсне документације (доставити исти попуњен, потписан и оверен печатом 

понуђача) 
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8) Потврду за референтну листу - Образац бр. 7 - који је саставни део ове 

конкурсне документације (доставити исти попуњен, потписан и оверен печатом 

референтног купца ипотписан и оверен печатном понуђача) 

9) Модел уговора – који је саставни део ове конкурсне документације (доставити 

исти попуњен, потписан и оверен печатом понуђача) 

10) Технички опис понуђеног уређаја (исти доставити на српском или енглеском 

језику) 

11) У случају да понуду подноси група понуђача уз понуду обавезно доставити 

Споразум о заједничком наступу понуђача. 

Напомена: Понуђач може да достави наручиоцу и Образац трошкова припремања 

понуде – Образац бр. 3 (који је саставни део Конкурсне документације), попуњен, 

потписан и оверен. 

 

6.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

6.5. 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: ЈП „Суботица-транс“, 

Сегедински пут бр. 84, 24000 Суботица, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга – БЕЖИЧНИ ИНТЕРНЕТ У 

АУТОБУСИМА ЈН бр. 55/17  –  НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – БЕЖИЧНИ ИНТЕРНЕТ У 

АУТОБУСИМА ЈН бр. 55/17  –  НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – БЕЖИЧНИ ИНТЕРНЕТ У 

АУТОБУСИМА ЈН бр. 55/17 – НЕ ОТВАРАТИ“ или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – БЕЖИЧНИ ИНТЕРНЕТ У 

АУТОБУСИМА  ЈН бр. 55/17  - 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 опозове нити да измени своју 

понуду. 

 

6.6. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

6.6.1. Начин, рок и услова плаћања 

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити  након извршене услуге, у текућем 

месецу за претходни месец, а у року од 10 дана од  дана пријема фактуре. Понуђачу 

није дозвољено да захтева аванс. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

6.6.2. Гарантни рок 

Гарантни период је најмање 24 месеца за квалитет услуге.  

За испоручене апарате изабрани понуђач обезбеђује сервис и гарантни рок од минимум 

24 месеца од дана испоруке. 

6.6.3. Рок важења понуде 
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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 

 

6.7. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ТРЕБА 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 укупна цена без пореза на додату вредност. 

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена 

цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати у току реализације уговора.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

 

6.8. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

6.8.1. Понуђачи у јавној набавци ЈН бр. 55/17  Бежични интернет у аутобусима (ознака 

64210000-1) нису у обавези да доставе никакво средство обезбеђења за озбиљност 

понуде.   

6.8.2. Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија се обавезује да приликом 

потписивања уговора наручиоцу преда регистровану меницу као средство гаранције за 

добро извршење уговорених обавеза, и то бланко сопствену меницу, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 

бити оверена печатом и потписана од лица овлашћеног за заступање, а уз њу мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење– писмо, са назначеним износом 

од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 

копија картона депонованих потписа издатог од пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу–писму. Рок важења менице је најмање 26 месеци од дана 

закључења уговора.  

6.8.3. Понуђач који има негативну референцу а уколико таквом понуђачу буде додељен 

уговор: 

Понуђач који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан 

предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је 

да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла, односно она мора да важи минимум 26 месеци 

од дана закључења уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла 

мора да се продужи. 
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6.9. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације. 

Уколико понуђач сматра да постоји поверљива информација, свака страница понуде 

која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем десном углу 

садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из 

понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 

Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде. 

6.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, УКАЗИВАЊЕ НАРУЧИОЦУ НА ЕВЕНТУАЛНО 

УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ  

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 

Сегедински пут 84., 24000 Суботица, електронске поште на е-маил: 

jasna.rajcic@sutrans.rs или факсом на број +381/24-548-304 тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет 

дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, одговор у писаном облику објавити 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. 55/17“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам 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. 

 

6.11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда, наручилац може приликом стручне оцене понуда у писаном 

облику да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

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 
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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. 

 

6.12. 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. 

 

6.13. 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 е-маил 

jasna.rajcic@sutrans.rs, факсом на број +381/24-548-304 или препорученом пошиљком са 

повратницом на адресу наручиоца Сегедински пут 84, 24000 Суботица.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом 

захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 

2 (два) 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 понуда, без обзира на начин достављања.  

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 понуда, 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 садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;  
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7) потпис подносиоца.  

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће 

такав захтев одбацити закључком. 

Закључак из става 2. овог члана наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој 

комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

Против закључка наручиоца из става 2. овог члана подносилац захтева може у року од 3 

(три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију 

жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

износу од 120.000 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања 

понуда, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на 

број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне 

набавке на коју се односи ЈН 55/17, корисник: буџет Републике Србије. 

Уколико подносилац подноси захтев након отварања понуда такса износи 120.000 

динара  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона. 

 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права:  

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 

осталог и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће 

се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН 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) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: 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 наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 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 (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
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права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са законом и другим прописом. 

Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос могу се 

видети у оквиру банера на интернет страници Републичке комисије кликом на линк: 

Уплата таксе из Републике Србије. 

 

6.14. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 

8 (осам) 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. 

 

 


