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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца

Привредно друштво за снабдевање електричном
енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“ д.о.о.
Београд, Улица царице Милице 2.

Адреса наручиоца

11000 Београд, ул. Царице Милице 2

Интернет страница наручиоца

www.eps-snabdevanje.rs

Врста поступка

Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке

Набавка добара – Мобилни телефони

Циљ поступка

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци

Контакт

dejan.radic@eps-snabdevanje.rs

Рок за достављање понудe је до 09.12.2013. године, до 11:00 часова.
Понудa се подноси поштом или лично у затвореној коверти (кутији) у писарницу Наручиоца
на адресу:
Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС
Снабдевање“ д.о.о. Београд, Теразије 27, IV спрат.
Јавно отварање понуда обавиће се 09.12.2013. године, у 11:15 часова, у сали за састанке
на IV спрату зграде на адреси Теразије 27, Београд.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке

Набавка мобилних телефона
Детаљна спецификација дата је у конкурсној документацији у поглављу 3.

Назив и ознака из општег речника набавке
32250000 мобилни телефони

Предмет јавне набавке није обликован по партијама
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3. КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ И КВАЛИТЕТ ДОБАРА

1) Тип 1- Samsung S4 или одговарајући, 5 ком.
Oblik: monoblok....................................................................... ДА / НЕ (заокружити)
Tastatura: touchscreen.............................................................ДА / НЕ (заокружити)
Mreže : 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz,
2600Mhz, HSDPA, LTE,................................................ ДА / НЕ (заокружити)
Baterija: Li-Ion,............................................................................... ДА / НЕ (заокружити)
Ekran:
min.16.777.216 boja, osetljiv na dodir, min. 5 inča,
min. rezolucija 1080 x 1920 piksela, Corning Gorilla Glass....... ДА / НЕ (заокружити)
Kamera:
Glavna - Broj piksela senzora : min.13 megapiksela................ ДА / НЕ (заокружити)
Pomoćna: Broj piksela senzora : min.2 megapiksela............... ДА / НЕ (заокружити)
Procesor : Quad-core , takt min. 1900GHz................................... ДА / НЕ
Interna memorija: min.16GB, min. 2 GB RAM......................... ДА / НЕ
Podržana eksterna memorija: microSD.................................... ДА / НЕ
Operativni sistem: Android OS................................................. ДА / НЕ
Podržane tehnologije: GPRS, EDGE, 3G, WLAN, Bluetooth,
GPS........................................................................................... ДА / НЕ

(заокружити)
(заокружити)
(заокружити)
(заокружити)
(заокружити)

2) Тип 2 - Samsung S3 или одговарајући, 35 ком.
Oblik: monoblok........................................................................ ДА / НЕ (заокружити)
Tastatura: touchscreen..............................................................ДА / НЕ (заокружити)
Mreže : 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz,
HSDPA,........................................................................ ДА / НЕ (заокружити)
Baterija: Li-Ion,............................................................................... ДА / НЕ (заокружити)
Ekran:
min.16.777.216 boja, osetljiv na dodir, min. 4,8 inča,
min. rezolucija 720 x 1280 piksela, Corning Gorilla Glass........ ДА / НЕ (заокружити)
Kamera:
Glavna - Broj piksela senzora : min.8 megapiksela.................. ДА / НЕ (заокружити)
Pomoćna: Broj piksela senzora : min.1,9 megapiksela............. ДА / НЕ (заокружити)
Procesor : Quad-core , takt min. 1400GHz................................... ДА / НЕ (заокружити)
Interna memorija: min.16GB, min. 1 GB RAM......................... ДА / НЕ (заокружити)
Podržana eksterna memorija: microSD.................................... ДА / НЕ (заокружити)
Operativni sistem: Android OS................................................. ДА / НЕ (заокружити)
Podržane tehnologije: GPRS, EDGE, 3G, WLAN, Bluetooth,
GPS........................................................................................... ДА / НЕ (заокружити)
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3) Тип 3 - Samsung S2 plus или одговарајући, 25 ком.
Oblik: monoblok..................................................................... ДА / НЕ (заокружити)
Tastatura: touchscreen..........................................................ДА / НЕ (заокружити)
Mreže : 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz,... ДА / НЕ (заокружити)
Baterija: Li-Ion,........................................................................... ДА / НЕ (заокружити)
Ekran:
min.16.777.216 boja, osetljiv na dodir, min. 4,3 inča,
min. rezolucija 480 x 800 piksela............................................ ДА / НЕ (заокружити)
Kamera:
Glavna - Broj piksela senzora : min.8 megapiksela................. ДА / НЕ (заокружити)
Pomoćna: Broj piksela senzora : min.1,9 megapiksela... ........ ДА / НЕ (заокружити)
Procesor : min.Dual-core , takt min. 1200GHz................................... ДА / НЕ (заокружити)
Interna memorija: min.8 GB, min. 1 GB RAM......................... ДА / НЕ (заокружити)
Podržana eksterna memorija: microSD.................................... ДА / НЕ (заокружити)
Operativni sistem: Android OS................................................. ДА / НЕ (заокружити)
Podržane tehnologije: GPRS, EDGE, 3G, WLAN, Bluetooth,
GPS........................................................................................... ДА / НЕ (заокружити)
Сва понуђена добра су нова, у оригиналном паковању.
За добра понуђач мора дати гаранцију најмање 24 месеца.
Понуда са гарантном роком краћим од 24 месеца као биће одбијена као неисправна.
Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све констатоване недостатке при испоруци
добара.
Понуда која не испуњава техничке захтеве наручиоца који су дати у конкурсној
документацији биће одбијена као неодговарајућа.

Понуђач попуњава образац заокруживањем.

МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА

6/29

„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд , ЈНМВ мобилних телефона бр. 8/13

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке.

1. УСЛОВ:
Да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

ДОКАЗИ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда
Предузетник: Извод из регистра Агенције за привредне регистре
Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из
групе
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
2. УСЛОВ:
Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре

ДОКАЗИ:
Правна лица:
2.1 Извод из казнене евиденције, односно Уверење Основног суда на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице и његов законски заступник није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
2.2 Извод из казнене евиденције, односно Уверење Вишег суда у Београду, посебног
одељења за организовани криминал, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала.
2.3 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 и 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).
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Предузетници и физичка лица:
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 и давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Напомена:
 У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за
сваког од њих
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника
из групе
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3. УСЛОВ:
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда

ДОКАЗИ:
Правно лице:
Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или
Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је
као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда
Предузетник:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или
Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је
као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда
Физичко лице:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова
Напомена:
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника
из групе
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.
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4. УСЛОВ:
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

ДОКАЗИ:
Правно лице, предузетник и физичко лице:
4.1 Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
4.2 Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода
Напомена:
 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба
доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника
из групе
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико понуђач, у складу са
чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама, достави доказ да је уписан у регистар
понуђача у организацији надлежној за регистрацију привредних субјеката а који се
односи на доказивање обавезних услова из поглавља 6, тачке 1) до 4).
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац број 7).
ФОРМА ДОКАЗА
 Докази о испуњености обавезних услова (1-4) могу се доставити у форми Изјаве
која се, као прилог, налази у поглављу 11 конкурсне документације.
 Ако понуђач достави изјаву која се налази у поглављу 11 конкурсне документације,
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 року од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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СТРАНИ ПОНУЂАЧИ
 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.
ПРОМЕНЕ
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

Ово упутство садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и
услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и
спецификације садржане у конкурсној документацији.
Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну
документацију и позив за подношење понуда.

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА


Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на
страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и
превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача или
овлашћеног преводиоца.

5.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ




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
понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 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.
Пожељно је да документи у понуди буду приложени оним редом како је то овом
конкурсном документацијом предвиђено, нумерисани од стране понуђача (број стране
и укупан број страна).
Понудa се подноси поштом или лично у затвореној коверти (кутији) у писарницу
Наручиоца на адресу:
Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца
„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд, Теразије 27, IV спрат,
уз назнаку „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 8 /13 – МОБИЛНИ
ТЕЛЕФОНИ”.



Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би
могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте
потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
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Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да
поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац
понуде и печат понуђача.

5.3. ПАРТИЈЕ


Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

5.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ


Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

5.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ






У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште
у затвореној коверти или кутији.
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за
контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу из тачке 5.2. овог
упутства, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности бр. 8/13''
Или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности бр.8/13''
Или
„Опозив понуде за за јавну набавку мале вредности бр. 8/13''“

5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ



Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

5.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА




Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може
бити већи од 50% .
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова, које је саставни део
конкурсне документације.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која
се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих
потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од
5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није
доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач у потпуности одговара наручиоцу
за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних
обавеза, без обзира на број подизвођача.

5.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ



Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.



Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су
наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова које је саставни део
конкурсне документације.

5.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
Цена:
Цена у конкурсној документацији и у понуди исказује се у динарима. Понуђач треба да
попуни образац понуде са ценама у динарима. У случају рачунске грешке између јединичне
и укупне цене, меродавна је јединична цена. Наручилац ће, уз сагласност понуђача,
извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном
поступку отварања понуда. У цену морају бити урачунати сви зависни трошкови (трошкови
превоза добара, истовар у магацин наручиоца и сл.) као и трошкови средстава за рад,
уколико постоје.
Начин и рок плаћања:Одложено плаћање је безусловно, тј. без давања банкарске
гаранције од стране наручиоца и подразумева плаћање у року не краћем од 5 календарских
дана након извршене испоруке добара у целости. Понуда са роком плаћања краћим од 5
дана као и понуда са авансним плаћањем биће одбијена као неприхватљива.
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Рок испоруке добара:
Рок испоруке добара је максимално 10 дана од дана закључења уговора..
Понуда са роком испоруке добара дужим од 10 дана биће одбијена као неприхватљива.
Рокови се морају строго поштовати.
Рок је битан елеменат уговора, чије прекорачење доводи до раскида по самом Закону.
Под даном се подразумева календарски дан.
Место испоруке добара:
Место испоруке добара су просторије ЕПС Снабдевања, Теразије 27, IV спрат.
Важност понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цене у понуди морају бити исказане у динарима.
5.11. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач је обавезан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:
Меницу као гаранцију за добро извршење посла
Меница као гаранција за добро извршење посла
Изабрани Понуђач је обавезан да најкасније приликом закључивања уговора о јавној
набавци, као гаранцију за добро извршење посла, наручиоцу преда бланко сопствену
меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и
оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица, са фотокопијом потврде о
регистрацији менице код пословне банке и оригиналом исте на увид, менично писмо –
овлашћење у износу 10% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 20 дана
дужим од рока важења уговора и оверену фотокопију картона депонованих потписа од
стране пословне банке (при томе је потребно да се поклапају датум са меничног овлашћења
и датум овере банке на фотокопији депо картона).
Примљена меница може се попунити и наплатити у складу са меничним писмом –
овлашћењем, у случају да изабрани понуђач не испуни своје уговорне обавезе.

5.12. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ
ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
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Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде. www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине . www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине. www.merz.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике. www.minrzs.gov.rs.

5.13. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ
ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
 Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ





Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуде. Контакт особа dejan.radic@eps-snabdevanje.rs. Пожељно је да
постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним
информација или појашњењима – поступак јавне набавке мале вредности бр. 8/13".
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева,
послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а,
а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА




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, односно његовог подизвођача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

5.16. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА


Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у
горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.
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Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
Наручилац je дужан да чува 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 да да информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и
податке о поднетим понудама до отварања понуда.

5.17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Критеријум за избор најповољније понуде је «најнижа понуђена цена».
5.18. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:
Уколико две или више понуда буду имале исту цену, избор најповољније понуде ће се
вршити на основу тога ко је понудио краћи рок испоруке.
5.19. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 75. СТАВ 2. ЗЈН-А


Понуђач је дужан да у понуди 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Образац изјаве је дат на на обрасцу у поглављу 9.



Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.20. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев
за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:
dejan.radic@eps-snabdevanje.rs или препорученом пошиљком са повратницом. 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 обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од
дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
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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 5
дана од дана пријема одлуке.
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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком за јавну набавку мале вредности добара
ЈНМВ број 8/13, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
5.21. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА




Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити
уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели
уговора.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр._____________ од ______________ године,

за поступак јавне набавке мале вредности
Мобилни телефони
ЈН бр. 8/13
ТАБЕЛА 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Име особе за контакт:
e-mail:
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
Интернет страница (web адреса) на којој се
налазе јавно доступни подаци
који су
тражени у оквиру услова (Услови за учешће
у поступку јавне набавке из члана 75. и 76
ЗЈН)
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ПОНУДУ ДАЈЕМ:
(заокружити начин давања понуде – под А), Б) или В) и уписати податке под Б) и В)
уколико се понуда даје са подизвођачем или као заједничка понуда)
ТАБЕЛА 2.
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1)

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

који

ће
Потпис и печат подизвођача

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Потпис и печат учесника у заједничкој понуди
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НАПОМЕНА:
Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у
табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или
учеснике у заједничкој понуди.
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“
треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у
заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

Ред.
бр.

Назив
добара

1

Понуђени телефон
(произвођач и модел)

Јед.
мере

Колич
ина

Тип 1

ком

5

2

Тип 2

ком

35

3

Тип 3

ком

25

Јединична
цена у
дин
(без ПДВа)

Цена у дин
(без ПДВ-а)

Цена у дин
(са ПДВ-ом)

УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ

Предмет понуде јн бр. 8/13

Мобилни телефони

Понуђена цена без ПДВ-а

.............................................. динара без ПДВ-а

Рок и начин плаћања

Плаћање ће бити извршено у року од ___ дана од
дана издавања фактуре

Важност понуде

___________ дана од дана отварања понуда
(најмање 30 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке

____ дана од потписивања уговора.
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Гарантни рок

Гарантни рок за понуђена добра износи ______
месеца

Место испоруке

„ЕПС Снабедевање“ доо, Теразије 27/IV, Београд

Датум

Понуђач
М. П.

______________________

________________________________
М. П.

Подизвођач
________________________________
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7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од
трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

Врста трошкова

Износ трошкова

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду
тих трошкова у својој понуди.
Уколико понуђач нема наведене трошкове није потребно достављање овог обрасца.
Датум

Понуђач
М. П.

______________________

_____________________
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама понуђач

(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум
________________

Понуђач
М.П.
М. П.

__________________
Подизвођач
____________________

НАПОМЕНА:
- Образац изјаве је потребно попунити.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају
печатом понуђач и подизвођач.
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ
ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач

(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац
права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.
М. П.

__________________
Подизвођач
____________________

НАПОМЕНА:
- Образац изјаве је потребно попунити.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају
печатом понуђач и подизвођач.
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10. МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен између:
1. Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС
Снабдевање“ д.о.о. Београд, Улица царице Милице 2., ПИБ 108057105, матични број
20924195, кога заступа директор Дејан Васић. (у даљем тексту: Купац)
и
2.........................................................................................................................................
са
седиштем
у
.............................................................................,
матични
број
................................
ПИБ
......................................................
кога
заступа
директор
.......................................................... (у даљем тексту: Продавац), с друге стране,
а на следећи начин:
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
да је Купац
 Одлуком о покретању поступка бр. ____ од _____201_године покренуо поступак јавне
набавке и на основу позива за подношење понуда спровео поступак јавне набавке
мале вредности по члану 39. ЗЈН.
да је Продавац
 доставио понуду бр. _______ од ______201_год.која се налази у прилогу овог уговора
и његов је саставни део;
 да је Купац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Продавца и Одлуке о
додели уговора бр. ______ од ______2013. године изабрао Продавца за испоруку добара
наведених у члану 2.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет уговора је купопродаја нових мобилних телефона, у складу са Понудом бр.
______________, од дана_____________ и Техничком спецификацијом конкурсне
документације за ЈН бр. ___________, које су саставни део овог уговора.
УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан. 3
Укупно уговорена цена за предмет уговора из члана 1. без обрачунатог ПДВ-а износи
_________________ динара.
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Укупно уговорена цена са обрачунатим ПДВ-ом износи ___________________ динара.
Укупно уговорена цена укључује све зависне трошкове до места испоруке као и трошкове
прибављања средстава финансијског обезбеђења.
Укупно уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Плаћање укупно уговорене цене из члана 2. уговора Купац ће извршити Продавцу на текући
рачун у динарима, након целокупне испоруке, у року од ______ дана од дана издавања
рачуна.
Уз рачун, који је насловљен на адресу купца, Продавац је обавезан да достави Записнике о
примопредаји – без примедби.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Рок испоруке је _______ дана (максимално 10 дана), од дана закључења уговора, тј. од
датума на деловодном печату уговорне стране која је последња потписала и оверила
уговор.
Продавац може сукцесивно извршавати испоруке, али тако да у уговореном року буду
испоручена сва добра.
Продавац ће уз телефоне предати Купцу, односно обезбедити следеће:
упутство за употребу на српском језику,
гарантне листове за телефоне.
Место испоруке је: Теразије 27, IV спрат.
У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореним роковима, Купац има право
на наплату уговорне казне и средстава финансијског обезбеђења, као и право на раскид
уговора.
Члан 6.
Пријем предмета уговора обавиће се у седишту Купца потписивањем Записника о
примопредаји – без примедби и провером:
- да ли су добра без видљивог оштећења
- да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација
наведена у чл. 5 овог уговора.
У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног
рока испоруке отклони све недостатке.
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ГАРАНТНИ РОК
Члан 7.
Продавац гарантује за квалитет и понуђене параметре испорученог предмета уговора.
Гарантни период испоручених телефона је ____ месеца (мин. 24 мес.), од дана обостраног
потписивања Записника о примопредаји-без примедби.
У гарантном периоду, Продавац се обавезује да ће се одазвати на интервенцију у року од 1
дана од писменог позива-обавештења Купца (факсом или мејлом).
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 8.

Продавац је на дан потписивања уговора доставио меницу као средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.
Наручилац има право да изабере чију ће меницу наплатити када су менице дате од
групе понуђача.
Меница, менично овлашћење, копија листе депонованих потписа, ОП образац и копија
доказа о регистрацији менице ће бити враћени Понуђачу одмах након комплетне испоруке
добара која су предмет набавке.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 9.
Уколико Продавац не испоручи предмет овог уговора у складу са уговором, дужан је да
плати Купцу уговорну казну у висини од 0,5% од вредности неиспоручене количине
предмета овог уговора без ПДВ-а, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ не може
бити већи од 5% од укупно уговорене цене из члана 2. овог уговора без ПДВ-а.
Одредба овог члана ће се примењивати без претходне обавезе Купца да о томе обавести
Продавца, па је самим падањем у доцњу Продавац дужан да плати Купцу уговорну казну.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.
У случају да и поред уговорне казне понашање Продавца буде такво да угрожава даље
активности Купца за које је закључен уговор, Купац задржава право раскида уговора и
наплате менице која је дата за добро извршење посла.
Уговор ће се раскинути, ако Продавац није у могућности да испоручи добра која су предмет
овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио испоруку
добара који су предмет овог уговора ни у накнадном року.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене
у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о
насталој промени писмено обавести Купца и да је документује на прописан начин.
Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које
могу утицати на реализацију овог уговора.
Члан 12.
Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна а производи правно дејство након испуњења одложног услова
Члан 13.
У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Уговора од стране једне уговорне стране,
друга уговорна страна има право на раскид Уговора и накнаду штете.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Евентуалне спорове по овом уговору уговорне стране ће настојати да реше на споразуман
начин, а уколико у томе не успеју, уговара се надлежност суда у Београду .
Члан 15.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четри) примерка преузима
Купац, а 2 (два) примерка преузима Продавац.
За Продавца:

_______________________

За Купца:
Директор
_________________________
Дејан Васић

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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11. ИЗЈАВА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Мобилни телефони
______________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)
даје следећу
ИЗЈАВУ
У циљу доказивања услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности,
прописане чланом 75.,76. И 77. ЗЈН, под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу понуђач изјављује:
1.да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2.да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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;

МЕСТО И ДАТУМ

_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

__________________
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