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 На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,14/15 

и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

("Службени гласник РС", бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 06 број: 404-

26/2020 од 5.3.2020. године  и  Решења о образовању Комисије за јавну набавку 06 број: 404-

26/2020-1 од 5.3.2020.године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку услуге – Набавка услуга интернета и преноса 

података (телекомуникационе услуге) 

(јавна набавка број  6/2020) 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 

 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и 

сл. за предметни поступак – Набавка услуга интернета и 

преноса података (телекомуникационе услуге) 

 

 

5 

 

 

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
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17 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 

1. Подаци о Наручиоцу 
Наручилац:  Републички геодетски завод 

Адреса: 11000 Београд, Булевар војводе Мишића бр.39 

Интернет страница: www.rgz.gov.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 6/2020 је набавка услуге – Набавка услуга интернета и преноса података 

(телекомуникационе услуге). 

 

4. Процењена вредност јавне набавке: 

Процењена вредност јавне набавке, без обрачунатог ПДВ-а, износи 50.000.000,00 динара (и 

словима: педесет милиона динара). 

 

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

 

6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
 Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка. 

 

7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

У предметном поступку не спроводи се електронска лицитација. 

 

8. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Ненад Панић, мастер права, Одељење за јавне набавке 

011/715-26-71 

Е - mail адреса (или број факса): javnenabavke@rgz.gov.rs   
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 6/2020 је набавка услуге – Набавка услуга интернета и преноса података 

(телекомуникационе услуге). 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

72400000 – Услуге интернета, 72318000 - Услуге преноса података. 
 

2. Партије 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

 

3. Врста оквирног споразума 

      / 
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III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 

РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ – Набавка услуга интернета и преноса 

података (телекомуникационе услуге)   

 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ  L3VPN, Интернет са ДДОС заштитом и 

Телехоусинга 

 

Предмет јавне набавке су телекомуникационе услуге L3VPN и пружање централизованог 

интернет приступа. 

Под L3VPN подразумева се формирање виртуалне приватне мреже, у оквиру 

комуникационе (IP/MPLS) инфраструктуре пружаоца услуга, која функционише на 3. 

слоју ОСИ  референтног модела. Потребно је да услуга L3VPN омогући повезивање 

локација Наручиоца тако да рутирање, адресни простор буду независни од осталих мрежа. 

Такође  комуникациони саобраћај у L3VPN-у Наручиоца треба да буде одвојен од осталог 

комуникационог саобраћаја Понуђача.  

Услуга се односи на све локације наведене у табели 1, где су наведени и сви технички 

детаљи и приступне брзине за сваку од локација. 

Улаз у комуникациони систем Понуђача услуга предвиђен за Наручиоца остварује се 

преко комуникационих уређаја (рутера) Наручиоца. 

Услуга интернет приступа подразумева услугу сталног приступа интернету на локацији 

Булевар војводе Мишића број 39 путем оптичког прикључка у складу са техничким 

захтевима и осталим траженим условима у документацији. 

 

 Захтеви Наручиоца: 

 

1. Цена се исказује на месечном нивоу и представља јединствену цену у 

коју су урачунати сви трошкови. 

2. Понуђач обезбеђује сву потребну опрему (модем-сплитер, медија 

конвертор, xDSL модеме) на локацијама и одржава ову опрему на локацијама. 

Администрација и одржавање опреме треба да је урачуната у цену. 

3. У оквиру трајања уговора Понуђач треба да обухвати и могућност 

обезбеђивања рутера у случаја отказа рутера Наручиоца за услугу L3VPN на 

удаљеним локацијама, изузев на централној и disaster recovery локацији за коју 

Наручилац обезбеђује. 

4. За повезивање локација у L3VPN мрежу није дозвољено коришћење 

интернета, нити тунела преко интернета, већ искључиво VPN мрежа Понуђача 

која је одвојена од глобалног интернета. L3VPN услугa мора да буде пуштена 

преко IP/MPLS мреже Понуђача у складу са RFC 4364 BGP/MPLS IP VPN 

(Layer 3 Virtual Private Network) за локације у табели.  

5. Логичка топологија повезивања локација је „проширена звезда“. 

Приступ на локацијама је симетричан , са различитим брзинама приступа. 
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6. Понуђач је дужан да обезбеди стални ниво протока података у целом 

периоду трајања испоруке услуге. 

7. Преносни медијум су оптичка влакна или бакарне парице  

8. Захтевани су симетрични дигитални протоци (иста брзина download-a 

i upload-a), без ограничења количине саобраћаја, које Понуђач може да обезбеди 

путем подземног оптичког привода или путем подземних бакарних парица, од 

просторије Наручиоца до Понуђача. Понуђач је дужан да обезбеди стални ниво 

протока података у целом периоду трајања испоруке услуге. Прикључак на 

интернет и L3VPN мора бити реализован оптичким каблом, који су легално 

изграђени и правно регулисани и то подземним (на целокупној траси: локација 

прикључне тачке-Понуђач). У случају да код Наручиоца не постоје техничке 

могућности (приступни оптички вод) за реализацију услуге интернет приступа, 

Понуђач је дужан да бесплатно обезбеди изградњу приступног оптичког вода 

(стварање техничких могућности). Понуђач је у обавези да обезбеди сагласност 

власника објеката за инсталацију привода за реализацију веза у оквиру ове јавне 

набавке. 

9. У табели 1 дати су подаци о локацијама и траженим 

карактеристикама водова.  

10. За локацију РГЗ Седиште Понуђач је дужан да обезбеди константну 

заштиту мреже Наручиоца за интернет конекцијu од DDoS напада 

уређајем/системом за детекцију, спречавање и извештавање о нападима. 

Неопходно је за ову сврху понудити специјализован систем који нуди функције 

одбране од DDoS напада и чија је основна намена детекција и одбрана од DDoS 

напада. Понуђач је дужан да уз понуду достави техничку спецификацију 

уређаја/система који ће се користити за детекцију и заштиту од DDoS напада.  

Уређај/Систем за заштиту мора да има могућност филтрирања 40 Gbps (или више) 

саобраћаја и да у исто време врши до 100 одбрана од DDoS напада. Уређај/систем за 

заштиту мора имати линкове одговарајућег капацитета већег од 10 Gbps. Комплетна 

инфраструктура система за заштиту треба да се налази у сервисној мрежи Понуђача у 

Републици Србији. Под детекцијом се подразумева константно надгледање саобраћаја на 

интернет линку Наручиоца и могућност препознавања аномалија у интернет саобраћају 

које се могу класификовати као DoS и DDoS напади. Уређај за заштиту треба да има 

могућност и аутоматског и ручног укључивања митигације након детекције напада. 

Аутоматско иницирање/укључивање митигације подразумева да уређај/систем има 

могућност дефинисања граничних услова под којима ће детектовани DoS и DDoS напад 

покренути аутоматски одговор, тј. аутоматску иницијацију митигације, односно заштите 

од напада. Ручно укључивање митигације подразумева да, када је систем/уређај 

идентификовао догађај класификован као потенцијални DoS и DDoS напад, одговарајуће 

стручно лице из техничке подршке понуђача, задужено за систем заштите од DoS и DDoS 

напада, ће аутоматски бити обавештено, и на основу садржаја нотификационе поруке 

донети одлуку да ли се митигација, односно заштита од напада примењује или не. 

  Заштита од напада не сме да се заснива на примени ACL за пропуштање 

и/или одбацивање саобраћаја, и не сме да се заснива на употреби обичног или statefull 

firewall уређаја. Уређај за заштиту мора да поседује напредне функције као што је примена 

Black/White листи, филтрацију нерегуларних пакета, TCP conncetion reset, TCP SYN 
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аутентификацију, HTTP rate limiting, DNS rate limiting, Zombie детекцију, Payload regular 

expression функционалност.  

  Уређај за заштиту мора да поседује могућност напредне анализе саобраћаја, 

односно да употребом потписа или другог вида информација које се константно 

ажурирају, детектује и спречи напредне DoS и DDoS нападе, као што су UDP flood напади, 

ICMP flood напади, SYN flood напади, HTTP Get Flood, HTTP Post Flood, ACK flood, SYN-

ACK flood, FIN/RST flood, IP fragment flood, DNS Flood, заштиту од fragmentation напада, 

Smurf, Worm Outbreaks, Teardrop напади, Ping of death напади, Spoofed/Reflected напади, 

Slowloris напади, Zero-Day DDoS напади, Connection flood напади, DNS query flood 

напади, DNS reply flood напади, DNS poisoning напади, DNS amplification напади, Top N 

DNS cache напади, SIP flood напади, HTTPS flood напади, Port scanning напади, Address 

scanning напади, Tracert packet control напади, IP source routing option напади, IP timestamp 

option напади, IP route record option напади, Land напади, Fraggle напади, IP option control 

напади, IP fragmented packet напади, TCP label validity check напади, Large ICMP packet 

напади, ICMP redirection packet напади, ICMP unreachable packet напади, botnet заштиту, 

host behavioural заштиту, anti-spoofing, configurable flow expression филтрирање, payload 

expression-based филтрирање, permanent and dynamic blacklists/whitelists, traffic shaping, 

connection limiting, APT (Advanced Persistent Threat) заштиту. 

  Уређај за заштиту не сме физички бити постављен на путањи интернет 

линка (in-line). За време митигације напада, интернет саобраћај може се прерутирати на 

уређај за заштиту. За време митигације напада, уређај за заштиту не сме постављати 

ограничење у броју TCP/UDP конекција, односно уређај за заштиту мора радити као 

stateless уређај. Такође, за време митигације напада, не сме доћи до одбацивања 

регуларног саобраћаја. Појава асиметричног саобраћаја не сме да утиче на уређај за 

заштиту, тј уређај за заштиту мора да ради без нарушавања квалитета заштите и у случају 

асимтеричног саобраћаја. 

  

Понуђач је дужан да у Табели упише назив и модел уређаја за детекцију и заштиту од 

DoS и DDoS напада којим располаже. Табела: 

Редни број 

 

Назив уређаја и модел 

 

1. 

 

 

Понуђач је дужан да достави у понуди: 

 

- техничку спецификацију уређаја/система за заштиту којим располаже; 

- фотокопију фактуре или уговора о куповини уређаја.  На документацији 

није обавезно да стоји вредност по којој је уређај купљен; 

- Изјава од стране одговорног лица Понуђача, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу којом се доказује да је инсталирана комплетна 

инфраструктура система за ДДоС заштиту у сервисној мрежи Понуђача или 

Потврдa испоручиоца система за заштиту, у складу са потписаним уговором 

са Понуђачем, којом се доказује да је инсталирана комплетна 

инфраструктура система за ДДоС заштиту у сервисној мрежи Понуђача 

такође ће се сматрати релевантним доказом.  
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11. Уређај/Систем за заштиту треба да има могућност скупљања и 

чувања података релевантних за генерисање извештаја. Извештај мора да 

садржи следеће минималне податке: изворишне и дестинационе адресе напада, 

изворишни и дестинациони порт, протокол 4. слоја OSI модела (tcp или udp), 

разлику у односу на уобичајени саобраћај у количини и у процентима, време 

када је евентуални напад почео и колико је трајао, графички приказ тока напада 

и успешности заштите у различитим бојама за пропуштен и одбачен саобраћај 

као и за сваки од напредних филтера који је током напада одстрањивао 

непожељни саобраћај. Понуђач је дужан да DoS и DDoS нападе документује 

извештајима са уређаја за детекцију и заштиту уз пропратно објашњење службе 

за подршку понуђача.  

12. Понуђач је потребно да има у виду да постоји могућност захтева за 

проширењем капацитета постојећих, као и изнајмљивањем нових 

комуникационих ресурса Понуђача.  

13. Одабрани Понуђач је дужан  да обезбеди повезивање додатних 

локација у складу са захтевима Наручиоца а по ценама датим у оквиру понуде. 

Све услуге које нису обухваћене уговором тарифираће се по званичном 

ценовнику Понуђача у моменту пружања предметне услуге. Наручилац може 

након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим максимално до 5% од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора, у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 

14. Понуђач је дужан да у случају потребе Наручиоца и у складу са 

његовим захтевом изврши пресељење линкова или обезбеди одговорајуће 

решење без додатник трошкова у оквиру истог места. 

15. Рок за реализацију услуге је 30 дана од дана обостраног потписивања 

уговора. 

16. Рок вршења услуге је 12 месеци од дана обостраног потписивања 

уговора. 

17. Због специфичности рада  Републичког геодетског завода - Понуђач 

мора да обезбеди непрекидност у раду и омогући коришћење 

телекомуникационе услуге која је предмет јавне набавке на свим локацијама 

наведеним у табелама. 

18. Пoд тeрминoм смeтњa пoдрaзумeвa сe дa услугa ниje рaспoлoживa 

или дa je умaњeн нивo квaлитeтa услугe у oднoсу нa квaлитeт услугe кojи je 

угoвoрeн сa Нaручиoцeм. 

19. Врeмe oдзивa je врeмe кoje прoтeкнe oд трeнуткa oтвaрaњa зaхтeвa зa 

сeрвиснoм интeрвeнциjoм дo трeнуткa кaдa oвлaшћeнo лицe Пoнуђaчa oствaри, 

или пoкушa дa oствaри, кoнтaкт сa oвлaшћeним лицем Наручиоца у циљу 

рaзмeнe инфoрмaциja o нaстaлoj смeтњи. Наручилац je дужaн дa oбeзбeди лице 

које ће бити  дoступнo зa кoмуникaциjу тeхничкoм oсoбљу Пoнуђaчa и пружи 

сву нeoпхoдну пoмoћ у дoмeну пружaњa инфoрмaциja и рaдa нa дeлу мрeжe 

кojи je у oблaсти oдгoвoрнoсти кoрисникa Наручиоца. 

20. Врeмe зa oтклaњaњe смeтњe je врeмe кoje прoтeкнe oд трeнуткa 

oтвaрaњa зaхтeвa зa сeрвиснoм интeрвeнциjoм дo трeнуткa кaдa oвлaшћeнo лицe 

Пoнуђaчa зaтвoри зaхтeв. Зaхтeв зa сeрвиснoм интeрвeнциjoм сe зaтвaрa кaдa 
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oвлaшћeнo лицe Пoнуђaчa устaнoви дa je услугa пoнoвo рaспoлoживa, a 

oвлaшћeнo лицe Нaручиoцa пoтврди функциoнaлнoст сeрвисa.  

21. Прeкиди у рaду услугa кojи су нaстaли услeд рeдoвних рaдoвa нa 

oдржaвaњу мрeжe Пoнуђaчa, нajaвљуjу сe нajмaњe 7 (сeдaм) кaлeндaрских дaнa 

унaпрeд oд стрaнe oвлaшћeних лицa Пoнуђaчa a ургeнтни рaдoви у мрeжи 

Пoнуђaчa, нajaвљуjу сe нajмaњe 24 (двaдeсeт чeтири) чaсa унaпрeд oд стрaнe 

oвлaшћeних лицa Пoнуђaчa. 

22. Oбaвeштeњa o нajaвљeним рaдoвимa сe дoстaвљajу Нaручиoцу e-

мaил-oм. E-мaил aдрeсу нa кojу ћe примaти oбaвeштeњa o oвим рaдoвимa, 

Нaручилaц дoстaвљa при пoтписивaњу Угoвoрa.  

23. Потребно је да Понуђач испуни следеће захтеве у погледу подршке: 

- Да постоји служба за пријем проблема (СД) пословних корисника 

која је на располагању 24 х 7. 

- Преко СД-а Понуђача, врше се пријављивања кварова, проблема у 

раду телекомуникационе услуге L3VPN и интернета. 

- Пријављивање се врши путем телефона, Е-маил порука и/или 

корисничког Wеб интерфејса. СД мора да пружи могућност увида у статус 

извршавања свих отворених захтева везаних за техничку подршку и 

сервисирање, као и да има могућност прегледа архиве затворених случајева.  

- Време одзива након пријаве проблема је максимално 30 мин 

24. Понуђач је дужан да у случају потребе Наручиоца и у складу са 

његовим захтевом обезбеди услове за прикључење нових линкова са 

карактеристикама једног од наведених водова.  

25. Наручилац може у складу са својим потребама да откаже линк са 

отказним роком од највише 30 дана. 
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Табела 1. Списак локација наручиоца 
Р. 

Бр. 
Место Улица 

Кућни 

број 

Брзина линка Назив 

оператора 

Број дозволе 

1. 
РГЗ-СЕДИШТЕ 

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ 

МИШИЋА 
39 

400/400 Mbps-

Интернет линк 

  

2. 
РГЗ-СЕДИШТЕ 

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ 

МИШИЋА 
39 

500/500 Mbps 

–WAN линк 

  

3. Ада МОШЕ ПИЈАДЕ 17 10/10 Mbps   

4. Александровац 29. новембра 1 10/10 Mbps   

5. Алексинац ДУШАНА ТРИВУНЦА 3 10/10 Mbps   

6. Алибунар ТРГ СЛОБОДЕ 19 10/10 Mbps   

7. Апатин СРПСКИХ ВЛАДАРА 1 10/10 Mbps   

8. Аранђеловац ВЕНАЦ СЛОБОДЕ  10 10/10 Mbps   

9. Ариље БРАЋЕ МИХАИЛОВИЋА 22 10/10 Mbps   

10. Бабушница САШЕ ИВКОВИЋА 26 10/10 Mbps   

11. Бајина Башта ДУШАНА ВИШИЋА 28 10/10 Mbps   

12. Баточина КРАЉА ПЕТРА I  32 10/10 Mbps   

13. Бач ТРГ ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА  2 10/10 Mbps   

14. Бачка Паланка КРАЉА ПЕТРА I  18 10/10 Mbps   

15. Бачка Топола ПЕТЕФИ БРИГАДЕ 5 10/10 Mbps   

16. Бачки Петровац КОЛАРОВА  6 10/10 Mbps   

17. Бела Паланка СРПСКИХ ВЛАДАРА 56 10/10 Mbps   

18. Бела Црква МИЛЕТИЋЕВА 2 10/10 Mbps   

19. Београд КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 45 10/10 Mbps   

20. Београд Добрињска 11 10/10 Mbps   

21. Београд 27 МАРТА 43 30/30 Mbps   

22. Београд ЦАРА ДУШАНА 1 10/10 Mbps   

23. Београд - Барајево СВЕТОСАВСКА 60 10/10 Mbps   

24. Београђанка - Београд МАСАРИКОВА 5 10/10 Mbps   

25. Беочин СВЕТОСАВСКА 43 10/10 Mbps   

26. Бечеј ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА  2 10/10 Mbps   

27. Блаце КАРАЂОРЂЕВА  2 10/10 Mbps   

28. Богатић ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 2 10/10 Mbps   

29. Бојник ТРГ СЛОБОДЕ 2 10/10 Mbps   

30. Бољевац КРАЉА АЛЕКСАНДРА 24 10/10 Mbps   

31. Бор  ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 10 10/10 Mbps   

32. Босилеград ГЕОРГИ ДИМИТРОВА 66 10/10 Mbps   

33. Брестовик - Београд ПУТ ЗА УМЧАРЕ  3 10/10 Mbps   

34. Брус ОСЛОБОДИЛАЧКА 6 10/10 Mbps   

35. Бујановац КАРАЂОРЂА ПЕТРОВИЋА 111 10/10 Mbps   

36. Ваљево ВОЈВОДЕ МИШИЋА 39 10/10 Mbps   

37. Ваљево-ОКВ Доктора Пантића 114 10/10 Mbps   

38. Варварин МАРИНА МАРИНОВИЋА  66 10/10 Mbps   

39. Велика Плана МИЛОША ВЕЛИКОГ 30 10/10 Mbps   

40. Велико Градиште ЖИТНИ ТРГ  1 10/10 Mbps   

41. Владимирци СВЕТОГ САВЕ  57 10/10 Mbps   

42. Владичин Хан СВЕТОСАВСКА  1 10/10 Mbps   

43. Власотинце ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1 10/10 Mbps   
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44. Врање Краља Милана 1 10/10 Mbps   

45. Врачар Бул. Краља Александра 84 10/10 Mbps   

46. Врбас ПАЛИХ БОРАЦА 9Ц 10/10 Mbps   

47. Врњачка Бања Крушевачка  17 10/10 Mbps   

48. Вршац ТРГ ПОБЕДЕ 1 10/10 Mbps   

49. Гаџин Хан Милоша Обилића 33 10/10 Mbps   

50. Голубац ЦАРА ЛАЗАРА  15 10/10 Mbps   

51. Горњи Милановац ТАКОВСКА 2 10/10 Mbps   

52. Гроцка БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 39Б 10/10 Mbps   

53. 
Деспотовац 

МИЛОСАВА 

ЗДРАВКОВИЋА РЕСАВЦА 
4 

10/10 Mbps   

54. Димитровград БАЛКАНСКА 2 10/10 Mbps   

55. Дољевац Николе Тесле 121 10/10 Mbps   

56. Доњи Милановац КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 6 10/10 Mbps   

57. Жабаљ СВЕТОГ НИКОЛЕ 39А 10/10 Mbps   

58. Жабари КНЕЗА МИЛОША 93/1 10/10 Mbps   

59. Жагубица ХОМОЉСКА 2 10/10 Mbps   

60. Житиште ЂУРЕ ЈАКШИЋА  2 10/10 Mbps   

61. Житорађа Топлички хероји 53 10/10 Mbps   

62. Зајечар НИКОЛЕ ПАШИЋА 91 10/10 Mbps   

63. Земун - Београд Аутопут за Загреб 20 10/10 Mbps   

64. Земун - Београд КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА 29 30/30 Mbps   

65. Зрењанин ТРГ СЛОБОДЕ 10 10/10 Mbps   

66. 
Ивањица 

ВЕЊАМИНА 

МАРИНКОВИЋА  
3 

10/10 Mbps   

67. Инђија ЦАРА ДУШАНА 1 10/10 Mbps   

68. Ириг ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 1 10/10 Mbps   

69. Јагодина КРАЉА ПЕТРА I  1А 10/10 Mbps   

70. Калуђерица - Београд Краља Петра I  7А 10/10 Mbps   

71. Кањижа ГЛАВНИ ТРГ  1 10/10 Mbps   

72. 
Кикинда 

ТРГ СРПСКИХ 

ДОБРОВОЉАЦА 
11 

10/10 Mbps   

73. Кладово 22 СЕПТЕМБРА 26 10/10 Mbps   

74. Кнић КНИЋ ББ 10/10 Mbps   

75. Књажевац ЈОВАНА КУРСУЛЕ 1 10/10 Mbps   

76. Ковачица ДР ЈАНКА БУЛИКА  56 10/10 Mbps   

77. Ковин СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА  15 10/10 Mbps   

78. Косјерић ОЛГЕ ГРБИЋ  10 10/10 Mbps   

79. Коцељева НЕМАЊИНА  76 10/10 Mbps   

80. Крагујевац ЦАРА ЛАЗАРА 6 10/10 Mbps   

81. Крагујевац ТРГ СЛОБОДЕ 3 20/20 Mbps   

82. Краљево ТРГ ЈОВАНА САРИЋА 1 10/10 Mbps   

83. Крупањ МАРШАЛА ТИТА 2 10/10 Mbps   

84. Крушевац КОСАНЧИЋЕВА  3 10/10 Mbps   

85. Кула ЛЕЊИНОВА 11 10/10 Mbps   

86. Куршумлија ПАЛИХ БОРАЦА 31 10/10 Mbps   

87. Кучево МИОДРАГА РАЈИЋА 1 10/10 Mbps   

88. Лазаревац КАРАЂОРЂЕВА 42 10/10 Mbps   
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89. 
Лајковац 

НОСИЛАЦА АЛБАНСКИХ 

СПОМЕНИЦА  
4а 

10/10 Mbps   

90. Лапово ЊЕГОШЕВА  18 10/10 Mbps   

91. Лебане ЦАРА ДУШАНА  116 10/10 Mbps   

92. Лесковац БАБИЧКОГ ОДРЕДА 1 10/10 Mbps   

93. Лозница КНЕЗА МИЛОША 3 10/10 Mbps   

94. Лучани ПРОТЕ ГУЧАНИНА 7 10/10 Mbps   

95. Љиг КАРАЂОРЂЕВА  7 10/10 Mbps   

96. Љубовија ВОЈВОДЕ МИШИЋА  45 10/10 Mbps   

97. Мајданпек НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 11/5 10/10 Mbps   

98. Мали Зворник КРАЉА ПЕТРА I  28 10/10 Mbps   

99. Мали Иђош ГЛАВНА  32 10/10 Mbps   

100. Мало Црниће Бајлонијева/Маршала Тита 119 10/10 Mbps   

101. Медвеђа ЈАБЛАНИЧКА 48 10/10 Mbps   

102. Мерошина ЦАРА ЛАЗАРА 17 10/10 Mbps   

103. Мионица ВОЈВОДЕ МИШИЋА 28 10/10 Mbps   

104. Младеновац КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 173 10/10 Mbps   

105. Неготин СТАНКА ПАУНОВИЋА 1 10/10 Mbps   

106. Ниш ГЕНЕРАЛА ТРАНИЈЕА  11А 10/10 Mbps   

107. Нова Варош КАРАЂОРЂЕВА  34 10/10 Mbps   

108. Нова Црња ЈНА 118 10/10 Mbps   

109. Нови Београд - 

Београд 
Омладинских бригада L2 vpn 1 

10/10 Mbps   

110. Нови Београд - 

Београд 
ЈУРИЈА ГАГАРИНА L2 vpn 81 

10/10 Mbps   

111. Нови Београд - 

Београд 
Омладинских бригада 1 

12/12 Mbps   

112. Нови Београд - 

Београд 
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 81 

25/25 Mbps   

113. Нови Бечеј ПЕТРА ДРАПШИНА 5 10/10 Mbps   

114. Нови Кнежевац ЦАРА ДУШАНА 2 10/10 Mbps   

115. Нови Пазар 7 ЈУЛА  17 10/10 Mbps   

116. Нови Сад 1,2 и 3 ЖЕЛЕЗНИЧКА  6 30/30 Mbps   

117. 
Нови Сад ОКВ 

БУЛЕВАР МИХАЈЛА 

ПУПИНА  
16 

10/10 Mbps   

118. Нови Сад 1,2 и 3 ЖЕЛЕЗНИЧКА      L2 vpn 6 20/20 Mbps   

119. 
Нови Сад ОКВ 

БУЛЕВАР МИХАЈЛА 

ПУПИНА    L2 vpn 
16 

20/20 Mbps   

120. Обреновац - Београд ВОЈВОДЕ МИШИЋА 192 10/10 Mbps   

121. Опово БОРИСА КИДРИЧА 10 10/10 Mbps   

122. Осечина КАРАЂОРЂЕВА  117 10/10 Mbps   

123. Оџаци КНЕЗ МИХАЈЛОВА 24 10/10 Mbps   

124. Панчево ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 19 10/10 Mbps   

125. Параћин ТОМЕ ЖИВАНОВИЋА 10 10/10 Mbps   

126. Петровац СРПСКИХ ВЛАДАРА 161 10/10 Mbps   

127. Пећинци ШКОЛСКА 5 10/10 Mbps   

128. Пирот СРПСКИХ ВЛАДАРА 124А 10/10 Mbps   

129. Пландиште Маршала Тита 53 10/10 Mbps   

130. Пожаревац ДРИНСКА 2 10/10 Mbps   
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131. Пожега ТРГ СЛОБОДЕ 9 10/10 Mbps   

132. Прешево МАРШАЛА ТИТА 42 10/10 Mbps   

133. Прибој 12 ЈАНУАРА 108А 10/10 Mbps   

134. 
Пријепоље 

ВЛАДИМИРА ПЕРИЋА 

ВАЛТЕРА 
173 

10/10 Mbps   

135. 
Прокупље 

Никодија Стојановића 

ТАТКОВА 
2 

10/10 Mbps   

136. Ражањ Новоражањска 2 10/10 Mbps   

137. Раковица Мишка Крањца 12 10/10 Mbps   

138. Рача КАРАЂОРЂЕВА  44 10/10 Mbps   

139. Рашка ИБАРСКА 2 10/10 Mbps   

140. Рековац СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 2 10/10 Mbps   

141. Рума ЖЕЛЕЗНИЧКА 10 10/10 Mbps   

142. Савски венац СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА  79 10/10 Mbps   

143. Свилајнац СВЕТОГ САВЕ  64 10/10 Mbps   

144. Сврљиг РАДЕТОВА  2 10/10 Mbps   

145. Сента ГЛАВНИ ТРГ 1 10/10 Mbps   

146. Сечањ ВОЖДА КАРАЂОРЂА 55 10/10 Mbps   

147. Сјеница МИЛОРАДА ЈОВАНОВИЋА  ББ 10/10 Mbps   

148. Смедерево ОМЛАДИНСКА 1 10/10 Mbps   

149. Смедеревска Паланка ВУКА КАРАЏИЋА 25 10/10 Mbps   

150. Сокобања ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА 2 10/10 Mbps   

151. Сомбор КРАЉА ПЕТРА I  8 10/10 Mbps   

152. Сопот - Београд КОСМАЈСКИ ТРГ 12 10/10 Mbps   

153. Србобран ТРГ СЛОБОДЕ 4 10/10 Mbps   

154. Сремска Митровица СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 8 10/10 Mbps   

155. Сремски Карловци ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА  1 10/10 Mbps   

156. Стара Пазова СВЕТОСАВСКА 11 10/10 Mbps   

157. Суботица ЦАРА ДУШАНА 3 10/10 Mbps   

158. Сурдулица ТОМЕ ИВАНОВИЋА 4 10/10 Mbps   

159. Сурчин Војвођанска 109 10/10 Mbps   

160. Темерин НОВОСАДСКА 326 10/10 Mbps   

161. Тител ГЛАВНА 14а 10/10 Mbps   

162. 
Топола 

БУЛЕВАР КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 
19 

10/10 Mbps   

163. Трговиште КРАЉА ПЕТРА I  102 10/10 Mbps   

164. Трстеник ВУКА КАРАЏИЋА  6 10/10 Mbps   

165. Тутин ЊЕГОШЕВА 12 10/10 Mbps   

166. Ћићевац КАРАЂОРЂЕВА 106 10/10 Mbps   

167. Ћуприја 13 ОКТОБРА 7 10/10 Mbps   

168. Уб МИЛОША СЕЛАКОВИЋА  1 10/10 Mbps   

169. Ужице ЈУГ БОГДАНОВА 1 10/10 Mbps   

170. Црна Трава Трг Милентија Поповића 57 10/10 Mbps   

171. Чајетина Александра Карађорђевића 37 10/10 Mbps   

172. Чачак ЖУПАНА СТРАЦИМИРА 4 10/10 Mbps   

173. Чока ПОТИСКА 20 10/10 Mbps   

174. Чукарица - Београд Шумадијски трг 2 20/20 Mbps   

175. Шабац КРАЉА АЛЕКСАНДРА 21 10/10 Mbps   
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176. Шид ЦАРА ДУШАНА  4 10/10 Mbps   

177. Косовска 

Митровица Рударска чета 
20 

10/10 Mbps   

178. Лепосавић Војске Југославије 33 10/10 Mbps   

179. Звечан Краља Милутина 5 10/10 Mbps   

180. Зубин Поток Колашинских кнежева 27 10/10 Mbps   

 

НАПОМЕНА: За сваку локацију Наручиоца потребно је уписати да ли ће се услуга 

пружати преко сопствене мреже или ће се иста изнајмити од другог оператора 

односно уписати назив оператора од кога ће се мрежа изнајмити. Такође, потребно је 

уписати и број дозволе/потврде РАТЕЛ-а у случају сопствене мреже да је понуђач 

регистрован за наведену мрежу а у случају изнајмљивања мреже уписати број 

дозволе/потврде оператора од кога ће се мрежа изнајмити да је тај оператор 

овлашћен за изнајмљивање наведене мреже. У случају да се мрежа изнајмљује 

потребно је доставити изјаву оператора од ког се мрежа изнајмљује да ће исту 

изнајмити за пружање телекомуникационих услуга које су предмет јавне набавке, у 

случају закључења уговора између Понуђача и Наручиоца и за све време важења 

уговора.  

 

 

Услуга Telehousing-а за Disaster Recovery локацију Наручиоца 

 

Понуђач треба да обезбеди за опрему Наручиоца услугу Telehousing у свом Дата центру, 

са капацитетом од једног rack места. Дата центар Понуђача мора да се налази на 

минимално 100 км од примарне локације Наручиоца и да је смештен на територији 

Републике Србије.  

Опрему коју Наручилац уноси је следећа: Тип рек ормана је 42U 800X1075MM ADV G2. 

Уз рек долазе и два ПДУ-а 38A без додатних каблова. Осим наведеног река Наручилац 

поседује следећу опрему: Switch Cisco WS-C2960X-48TS·L, Data Switch Nexus 

N9K·C93180YC-EX Nexus 9300 са 48p и сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 8SF. У табели 

испод су исказане вредности колико је планирано енергетско оптерећење рек ормана.  

 

APPLIANCE Data Domain 6800 DR Total: 

THERMAL RATING 

(WATTS)  

4 HDD / 2 SSD: 560 

Watts  

  

560 watts 

THERMAL RATING 

(BTU/HR)  

4 HDD / 2 SSD : 1910  

  

1910 BTU 
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 Equipment 

Typical 

power 

usage [W] 

Cooling at 

typical usage 

[BTU/h] 

WS-C2960X-48TS·L 
49 168 

N9K·C93180YC-EX Nexus 

9300 with 48p 210 1603 

HP ProLiant dl360 gen.10 
697.22 2377.53 

 

Понуђач са те локације мора да обезбеди: 

услугу L2VPN од 2Гбпс до примарне локације на адреси Булевар војводе Мишића 39 у 

Београду. 

Под L2VPN услугом подразумева се формирање вода тачка тачка, у оквиру 

комуникационе инфраструктуре (IP/MPLS), који функционише на 2. нивоу ОСИ 

референтног модела. Комуникациони саобраћај Наручиоца треба да буде невидљив за 

остале кориснике Понуђача услуга 

 

Дата центар треба да задовољи следеће услове: 

 

СЕРТИФИКАТИ: 

- Сертификат о испуњењу захтева стандарда ИСО 9001:2015 

- Сертификат о испуњењу захтева стандарда ИСО 20000-1:2011 

- Сертификат о испуњењу захтева стандарда ИСО 27001:2013  

- Сертификат о испуњењу захтева стандарда ИСО 22301 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА: 

-У складу са захтевима стандарда Дата Центар треба да има инсталиран дизел генератор 

који обезбеђује континуирано напајање Капацитет генератора треба да покрива 

оптерећења целокупног Дата Центра за све време трајања прекида електричног напајања. 

-ICT опрема Наручиоца у Дата центру треба да се напаја преко система УПС-ева, чиме 

треба да буде обезбеђен стабилан напон напајања ICT опреме. Систем непрекидног 

напајања такође треба да покрива прелазни режим од тренутка отказа струјног напајања 

до покретања генератора и подржавају прелазни режим рада. 

-Системи напајања електричном енергијом треба да буду пројектовани тако да је могуће 

одржавање једне од грана напајања без утицаја на функционалност система у целини 

-Дизел генератори за континуирано напајање са 24 сати аутономије 

 

КЛИМАТИЗАЦИЈА: 

 

- N+1 редундантни клима уређаји 

- температура у распону 20°-25° Ц и влажност ваздуха 30-70% 

- централизован систем за 24-часовни мониторинг клима уређаја 

- одржавање клима система од специјализованог особља Понуђача 
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ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА: 

- Стабилни систем за аутоматско гашење пожара (ФМ200) или одговарајући систем, који 

нема утицај на опрему и људе; 

- Рано упозорење (ВЕСДА) – ласерска детекција дима, са детекцијом дима у свакој целини 

(боксу) или одговарајући или стално присуство људске посаде у дата центру- особља за 

надзор; 

- Простор сале Дата центра треба да буде организован као посебан противпожарни сектор 

у објекту Понуђача. 

 

БЕЗБЕДНОСТ: 

 

- Приступ 24x7 (приступ само овлашћеном особљу); 

- Физичко обезбеђење 24x7; 

- Алармни систем на улазним вратима датацентра; 

- Као и картични систем за улазак у датацентар; 

-Архива снимака са система видео надзора и евиденција улазака; 

- Надзор свих просторија. 

 

НАПОМЕНА:  

Понуђач поседовање траженог Дата центра доказује потписивањем изјаве под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, а Наручилац задржава право да након 

јавног отварања понуда, у току стручне оцене понуда, изврши увид и проверу, о чему 

сачињава записник. Записником се констатује испуњеност параметара резервне 

локације које је Наручилац навео у конкурсној документацији и којима се доказује 

да Понуђач поседује тражени објекат за пружање услуге Телехоусинг која одговара 

захтевима Наручиоца.  

Уколико понуђач не достави изјаву под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу о поседовању истог или не омогући Наручиоцу да изврши увид и 

проверу, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

 

 

 

 

 
             Датум:                                                         Понуђач: 

    М. П.  

_____________________________                   ________________________________ 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, 

и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

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

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона); 

5) Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа у складу са чланом 75. став 1. 

тачка 5) Закона, за обављање делатности која је предмет јавне набавке у складу са 

Законом о електронским комуникацијама ("Сл. гласник РС", бр. 44/2010, 60/2013-

одлука УС, 62/2014 и 95/18 – др. закон). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

1) Пословни капацитет: 

a) Сматра се да Понуђач располаже довољним пословним капацитетом уколико располаже 

системом пословања за област која је предмет јавне набавке, усаглашеним са следећим 

захтеваним стандардима, и то: 

 има успостављен систем менаџмента квалитетом – ISO 9001:2015;  

 има успостављен систем менаџмента услугом - ISO 20000-1:2011;  

 има успостављен систем менаџмента континуитетом пословања – ISO 22301:2012; 

 има успостављен систем менаџмента безбедношћу информација - ISO 27001:2013; 

 има успостављен систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду ISO 45001:2018. 

 

б) Да је понуђач у предходне три године, од дана објављивања позива за подношење понуда,  

реализовао или реализује код минимум три Наручиоца/Купца, комбиновано L2VPN и L3VPN 

повезивања минимално 140 локација у јединствену мрежу, на територији Републике Србије. 

 

2) Кадровски капацитет – Сматра се да Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 

уколико има радно ангажованих 10 (десет) дипломираних инжењера електротехнике за пружање 

услуга техничке подршке. 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

tel:45001
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1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно.  

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. Физичка лица као 

понуђачи не достављају овај доказ. 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 

односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка 

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

којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија 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.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, 

дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана 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) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Потврда Републичке агенције за електронске 

комуникације (РАТЕЛ) да је понуђач уписан у Евиденцију оператора јавних 

комуникационих мрежа и услуга за услуге које су предмет јавне набавке.  
 

 

 

 

 



Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке услуге – Набавка услуга 

интернета и преноса података (телекомуникационе услуге) – ЈН бр. 6/2020 
 19/ 42 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

1) Пословни капацитет: 

а) Као доказ да понуђач располаже системом пословања за област која је предмет јавне 

набавке усаглашеним са захтеваним стандардима, понуђач доставља:  

 Наведени услов доказује се достављањем копија тражених сертификата. 

б)  Потвда/Референца, потписана од стране овлашћеног лица Наручиоца/Купца на Oбрасцу бр. 

XIV Наручиоца.  

 

2) Кадровски капацитет:  

Као доказ да понуђач располаже кадровским капацитетом, тј. да располаже са минимум 10 

(десет) дипломираних инжењера електротехнике, понуђач доставља:  

- копију дипломе,  

- копију М-A обрасца или уговор о раду или уговор о радном ангажовању или други доказ у 

складу са позитивним прописима, за лице за које је достављена диплома.  

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 

доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Додатне услове понуђач мора 

испунити сам.  

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. тачке 1- 4 ако приложe извод из наведеног регистра или јасно у 

понуди назначe да су регистровани у Регистру понуђача. 

 

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. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на Интернет страницама 

надлежних органа. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су 

тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену 

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да, без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења Уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно, или путем поште, у затвореној коверти или кутији, затворену 

на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду доставити на адресу: Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића 

бр. 39, у писарници Наручиоца, канцеларија М002, приземље са назнаком: "Понуда за јавну 

набавку услуге – Набавка услуга интернета и преноса података (телекомуникационе услуге) - 

ЈН бр. 6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ". Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

Наручиоца до 10.4.2020. године, до 12,00 часова. 

 

Време и место отварања понуда: 

    

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана, 10.4.2020. године,  у 13,00 часова, на првом 

спрату, у канцеларији број 126. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико 

је понуда достављена непосредно Наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

    

Понуда мора да садржи: 

 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде; 

 Печатом оверен и потписан Образац техничке спецификације из поглавља: III Врста, 

техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или 

испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл; 
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 Попуњен, печатом оверен и потписан Модел Уговора; 

 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде; 

 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о независној понуди; 

 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 

2. Закона о јавним набавкама; 

 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о поседовању ДАТА центра; 

 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Потвдe/Референца (Пословни капацитет); 

 

3. ПАРТИЈЕ 
 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 

који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Републички геодетски завод, 11000 

Београд, Булевар војводе Мишића бр.39, са назнаком: 

"Измена понуде за јавну набавку услуге – Набавка услуга интернета и преноса података 

(телекомуникационе услуге) - ЈН бр. 6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ" или 

"Допуна понуде за јавну набавку услуге – Набавка услуга интернета и преноса података 

(телекомуникационе услуге) - ЈН бр. 6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ"  или 

"Опозив понуде за јавну набавку услуге – Набавка услуга интернета и преноса података 

(телекомуникационе услуге) - ЈН бр. 6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ"  или 

"Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – Набавка услуга интернета и преноса 

података (телекомуникационе услуге) - ЈН бр. 6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ". 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 

група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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7. 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.  

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 услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона, и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред Наручиоцем;  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 

IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду 

у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Плаћање се врши у складу са понудом понуђача. Понуђач је обавезан да на за то 

предвиђеном месту у Обрасцу понуде и моделу уговора упише рок плаћања. 

У складу са чланом 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/12), рок за измирење новчаних обавеза не може бити 

краћи од 15 ни дужи од 45 дана од дана пријема фактуре. 

             Рачун се испоставља на основу документа – радног налога, а који је потписан од стране 

Наручиоца услуге којим се верификује квантитет и квалитет извршених услуга. 
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9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. Понуђач је 

обавезан да на за то предвиђеном месту у Обрасцу понуде, упише рок важења понуде. 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

9.3. Рекламација 

             Дужина рока за рекламацију је време у коме Наручилац може уложити рекламацију за 

учињену услугу, а Извршилац уочене пропусте мора да отклони о свом трошку.  

             Рок за рекламацију не може бити краћи од 3 (три) дана од дана преузимања уређаја. 

 

9.4 Уговорна казна 

            У случају да Извршилац својом кривицом не изврши услугу у уговореном року, дужан је да 

Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 5% (пет промила) дневно од уговорене вредности, за 

сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не сме прећи 5% (пет процената) од  

укупне вредности уговора. 

           Наручилац има право да наплати уговорну казну без посебног обавештења Извршиоцу, 

умањењем рачуна Извршиоца. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог ПДВ-а. 

Цена мора бити непромењива до истека рока важности понуде. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона о јавним набавкама. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 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  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања, борачка и социјална питања. 

 

12.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Меница са меничним овлашћењем, за добро извршење посла 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија доставља Наручиоцу приликом закључења 

уговора меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне 

вредности уговора, без обрачунатог ПДВ-а. Меница мора бити евидентирана у регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије, и доставља се са доказом, тј. потврдом о регистрацији исте. 

Меница и менично овлашћење за добро извршење посла мора да важи 10 дана дуже од дана истека 

рока за коначно извршење посла. 
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Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице и 

меничног овлашћења мора се продужити. 

Наручилац ће активирати меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

13.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу Наручиоца и путем 

електронске поште на e-mail javnenabavke@rgz.gov.rs тражити од Наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу Управе 

за јавне набавке и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације - ЈН бр. 6/2020 – набавка услуге – 

Набавка услуга интернета и преноса података (телекомуникационе услуге)". 

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (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 о 

јавним набавкама. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 

(члан 93. Закона).  

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени 

рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву.  

 

 

mailto:javnenabavke@rgz.gov.rs
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16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА 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". 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

У случају да после стручне оцене понуда, две исправне и самосталне понуде доставе исту цену, 

Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног Понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 

  

19. 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. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 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 за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

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

наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца 

најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале 

вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране Наручиоца три дана пре истека 

рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чланом 63. став 2. закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

Наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним 

набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 

понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 

признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 

права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку 

јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума 

у складу са чланом 40а закона. 

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 
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истека рока за подношење захтева из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац 

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. закона. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки 

и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту 

права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail, факсом или 

препорученом пошиљком са повратницом.  

Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се:  

а) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);  

- 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;  

- износ таксе у висини од 120.000,00 динара;  

- жиро рачун број: 840-30678845-06;  

- шифра плаћања:153 или 253;  

- позив на број: редни број јавне набавке;  

- сврха: такса за ЗЗП, назив Наручиоца и број јавне набавке;  

- корисник: Буџет Републике Србије;  

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата 

таксе;  

- потпис овлашћеног лица банке (поште).  

 

б) Налог за уплату, први примерак, оверан потписом овлашћеног лица или печатом банке или 

поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под а). 

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са Понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана 

од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за 

подношење Захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

 

22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА  

Наручилац може, након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално 

до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања 

уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара, без обрачунатог ПДВ-а. 

 

23. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

НИЈЕ ОБАВЕЗНА 

 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге - Набавка услуга 

интернета и преноса података (телекомуникационе услуге) – ЈН бр. 6/2020 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

Врста правног лица (заокружити):       1) микро;    2) мало;    3) средње;  

            4) велико;   

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 

се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они Понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ЦЕНА 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРЕДМЕТНЕ 

НАБАВКЕ (12 месеци), БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ 

ПДВ-А, ИЗНОСИ (У ДИНАРИМА) 

 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРЕДМЕТНЕ 

НАБАВКЕ (12 месеци), СА ОБРАЧУНАТИМ 

ПДВ-ОМ, ИЗНОСИ (У ДИНАРИМА) 

 

 

 

 

Рок важења понуде износи ______________ дана ( понуда мора да важи најмање 60 дана од дана 

отварања понуде). 

 

Рок плаћања је __________ дана од дана службеног пријема рачуна-фактуре, са комплетном 

документацијом (не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана). 

 

 

Дужина рока за рекламацију је  _________  дана од дана реализације услуге (Не може бити 

краћи од 3 дана од дана реализације услуге). 

 

 

 

 

             Датум:                                                         Понуђач: 

    М. П.  

_____________________________                   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Закључен између: 

 

 1. РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића бр.39, 

кога заступа директор мр Борко Драшковић, дипл.геод.инж. (у даљем тексту: Наручилац) 

- матични број: 07004966 

- текући рачун број: 840-1620-21  Буџетски корисник 

- ПИБ: 100147152 

 

и 

 

2. ____________________________________________ из ___________________, 

Ул._____________________________________, кога заступа ___________________________( у 

даљем тексту: Извршилац).  

- матични број: ______________ 

- текући рачун: ______________ 

- ПИБ: _____________________ 

 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

2.1.___________________________________________________ из 

_____________________Ул.____________________________ 

 

- матични број: ______________ 

- текући рачун: ______________ 

- ПИБ: _____________________ 

 

2.2. ___________________________________________________ из 

_____________________Ул.____________________________ 

 

- матични број: ______________ 

- текући рачун: ______________ 

- ПИБ: _____________________ 

 

Члан 1. 

 

 Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке услуге – Набавка услуга интернета и 

преноса података (телекомуникационе услуге) - (јавна набавка број 6/2020) за који је Позив за 

подношење понуда објављен на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца; 

 

- да је Наручилац на основу Одлуке о избору најповољније понуде број  ___________ од 

__________године, изабрао понуду број __________ од ______________ године. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Члан 2. 

Предмет уговора је пружање услуге – Набавка услуга интернета и преноса података 

(телекомуникационе услуге), у свему према понуди Извршиоца, број ____________ од 

_______________године, и одредбама овог уговора. 

Понуда Извршиоца број _____________ од ___________године, и техничка спецификација 

чине саставни део овог уговора. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА: 

Члан 3. 

Наручилац има право /обавезу/ да: 

- Извршиоцу упути позив за пружање услуге и контролише извршење предметне услуге; 

- Извршиоцу обезбеди несметан приступ просторијама у којима ће се вршити предметна 

услуга; 

- захтева од Извршиоца отклањање недостатака у квалитету извршених услуга, видљивих 

или скривених мана и грешака; 

- Извршиоцу плати уговорену цену, у року и на начин како је дефинисано овим уговором. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА: 

Члан 4. 

 Извршилац има право/обавезу да: 

- предметну услугу из члана 2. овог уговора изврши  у складу  са потребама Наручиоца, у 

року и на начин како је дефинисано овим уговором; 

- услугу изврши стручно, квалитетно, у складу са добрим пословним обичајима, правилима 

и стандардима струке; 

- отклони недостатке у квалитету извршених услуга, видљивих или скривених мана и 

грешака наведених у рекламацији;  

- испостави рачун за извршену услугу. 

 

ЦЕНА: 

                                                                              Члан 5. 

 

Укупна вредност уговора, без обрачунатог ПДВ-а, износи: _________________ динара   

(и словима: __________________________________________).(Попуњава Извршилац). 

У цену су урачунати сви трошкови који могу настати пре и током извршења уговорних 

обавеза по основу ове јавне набавке, и никакви додатни, скривени и непредвиђени трошкови 

не могу бити стављени на терет Наручиоца.  

Цене су фиксне током читавог периода важења Уговора и не могу се мењати. 

Наручилац задржава право да повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност 

Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности Уговора, уколико за то 

постоје оправдани разлози. 
 

                                                                            Члан 6. 
За све остале услуге које нису наведене у Обрасцу понуде који је саставни део овог 

Уговора, у случају коришћења истих од стране Наручиоца у току трајања Уговора, Добављач 

је у обавези да исте фактурише према ценама из важећег ценовника, које су на нивоу 

тржишних цена. 
   

  



Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке услуге – Набавка услуга 

интернета и преноса података (телекомуникационе услуге) – ЈН бр. 6/2020 
 33/ 42 

 

 

ПЛАЋАЊЕ: 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да у року од __ дана од дана пријема исправно достављене 

фактуре и детаљне спецификације пружених услуга, изврши плаћање на рачун Добављача број 

_______________________________код ______________ банке. 

 
УГОВОРНА КАЗНА: 

Члан 8. 

У случају да Извршилац својом кривицом не изврши услугу у уговореном року, дужан је да 

Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 5 ‰ (пет промила) дневно од вредности извршених 

услуга, за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не сме прећи 5 % (пет 

процената) од  укупне вредности овог уговора. 

 Наручилац има право да наплати уговорну казну без посебног обавештења Извршиоца, 

умањењем рачуна Извршиоца.  

 

РЕКЛАМАЦИЈА: 

Члан 9. 

Наручилац има право да у року од __ дана од дана реализације услуге уложи рекламацију 

на извршену услугу. 

Извршилац се обавезује да отклони недостатке наведене у рекламацији одмах по пријему 

рекламације.  

Отклањање недостатака наведених у рекламацији Извршилац нема право додатно да 

наплати. 

 

ГАРАНЦИЈА: 

Члан 10. 

Гаранција на пружене услуге мора трајати до истека рока важности Уговора. 
 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ: 

Члан 11. 

Извршилац се обавезује да ће приликом закључења уговора поднети Наручиоцу меницу са 

меничним овлашћењем за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне вредности уговора. 

 Меница и менично овлашћење за добро извршење посла мора да важи још 10 дана дуже од 

дана истека рока за коначно извршење посла. 

 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

менице и меничног овлашћења мора се продужити. 

 Наручилац ће активирати меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

Члан 12.  
Уколико после закључења овог Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања 

или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Уговором, рокови извршења обавеза ће се 

продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране 

погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 
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политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана 

промета увоза и извоза) и сл.  

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 

уговорну страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  

 

                                                                        Члан 13.  
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања писмено обавести 

Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 

која наступи током важења Уговора, и да је документује на прописани начин. 
 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА: 

                                                                           Члан 14. 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране 

решаваће споразумно. 

 Уколико спорови између Наручиоца и Извршиоца не буду решени споразумно, решаваће се 

пред стварно надлежним судом у Београду. 

За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе закона који 

регулишу облигационе односе, Закона о електронским комуникацијама, подзаконских аката и 

других аката који регулишу предметну област 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ: 

                                      Члан 15. 
    Овај уговор ступа на снагу и производи правна дејства од дана достављања менице за 

добро извршење посла, са правилно попуњеним меничним овлашћењем, на период од годину дана. 

Утрошком средстава  из члана 5. овог уговора, уговор престаје да важи и пре истека 

уговореног рока, о чему ће  Наручилац писмено обавестити Извршиоца. 

                                                                           Члан 16. 

  Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, и то  

4  (четири) примерка за Наручиоца, а  2 (два) примерка за  Извршиоца.  

 

 

        ЗА НАРУЧИОЦА                                                                       ЗА ИЗВРШИОЦА 

 

              Директор                    Директор 

 

Мр Борко Драшковић, дипл.геод.инж.                                 _________________________  

               

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. Понуђач је обавезан да попуни и потпише модел уговора. 
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VIII   ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Јавна набавка услуге - Набавка услуга интернета и преноса података (телекомуникационе 

услуге) - (јавна набавка број 6/2020). 

 

 

 

        

Датум:                                                                     Потпис Понуђача: 

 

   _____________________________     ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

I II III IV V VI 

 

VII= IV* V 

 

VIII= IV* VI 

 

IX=VII*12 

Р. 

бр. 

ОПИС УСЛУГЕ 
Јед. 

мере 
 Кол. 

Јединична 

цена, без 

ПДВ-а, на 

месечном 

нивоу 

(у дин.) 

Јединична 

цена, са 

ПДВ-ом, на 

месечном 

нивоу 

(у дин.) 

Укупна 

вредност, 

без ПДВ-а, 

на месечном 

нивоу 

Укупна 

вредност, са 

ПДВ-ом, на 

месечном 

нивоу 

Укупна 

вредност, без 

ПДВ-а, за 

период од 12 

месеци 

1. 
Услуга интернета  

400/400 Mbps 

лока

ција 
1  

    

2. Телекомуникациона 

услуга L3VPN 

протока …. Mbps 

лока

ција …  

    

3. Телекомуникациона 

услуга L3VPN 

протока…. Mbps 

лока

ција …  

    

4. 
Телекомуникациона 

услуга L2VPN 

лока

ција …  

    

5. 

Услуга Telehousing 

лока

ција 1  

    

Укупна вредност, без ПДВ-а, за период од 12 месеци  

ПДВ  

Укупна вредност, са ПДВ-ом, за период од 12 месеци  
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УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

                   Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству: 

 

1. У колони под редним бројем V-уписати јединичну цену без ПДВ-а, на месечном нивоу за 

једну локацију; 

2. У колони под редним бројем VI-уписати јединичну цену са ПДВ-ом, на месечном нивоу за 

једну локацију; 

3. У колони под редним бројем VII-уписати укупну вредност без ПДВ-а, на месечном нивоу 

за све локације; 

4. У колони под редним бројем VIII-уписати укупну вредност са ПДВ-ом, на месечном нивоу 

за све локације; 

5. У колони под редним бројем IX уписати укупну вредност без ПДВ-а, за период од 12 

месеци, за све локације; 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________________ 

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од 

Наручиоца накнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис Понуђача: 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, ________________________________________,  

(Назив понуђача) 

 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

                  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуге – Набавка услуга интернета и преноса података 

(телекомуникационе услуге) – ЈН број 6/2020, 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, 

Наручулац 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 утврди 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 о јавним набавкама. 

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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 

 

 

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

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач__________________________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке услуге – Набавка услуга интернета и преноса података 

(телекомуникационе услуге) - (јавна набавка бр. 6/2020), поштовао је обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

          Датум:              Понуђач: 

 

________________                                    М.П.                     __________________ 

 

 

 

 

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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XII   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 

(КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ) 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Списак мора садржати податке за најмање 10 запослених/ангажованих 

лица. 

У    

М.П.                                      Понуђач/Извршилац: 

 

Дана   
 

 

 

 

 

 

Редни 

број 

 

Име и презиме 

запосленог/ангажованог 

лица 

 

Радно место 

 

Звање 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

    

    

    



Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке услуге – Набавка услуга 

интернета и преноса података (телекомуникационе услуге) – ЈН бр. 6/2020 
 41/ 42 

 

 

 
XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ ДАТА ЦЕНТРА 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________(Назив 

понуђача) 

 

даје:  

И З Ј А В У  

     

                  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем изјаву да поседујем ДАТА 

ЦЕНТАР који задовоља тражене услове из Техничке документације у отвореном поступку јавне 

набавке услуге - Набавка услуга интернета и преноса података (телекомуникационе услуге) – 

ЈН број 6/2020. 
 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис Понуђача: 
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XIV  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ/РЕФЕРЕНЦЕ 

 

Назив референтног наручиоца 
 

Седиште: 
 

Улица и број: 
 

Телефон: 
 

Матични број 
 

ПИБ: 
 

Контакт особа: 
 

 
 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам 

 
П О Т В Р Д У 

             којом потврђујемо да је  

_______________________________________________________________________________  
(назив и седиште пружаоца услуге)  

реализовао комбиновано L3VPN и L2VPN повезивања минимално 140 локација у јединствену 

мрежу на територији Републике Србије у претходне три године од дана објављивања позива за 

подношење понуда.  

 Потврда се издаје на захтев понуђача ______________________________________________ 

(назив и седиште понуђача), ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке - Набавка услуга 

интернета и преноса података (телекомуникационе услуге) - ЈН број 6/2020. 

 

Место:  

Датум:  

 

Да су подаци  тачни својим потписом потврђује: 

 

        Наручилац - Купац 

 

                   _______________________________ 

                                                                                             (потпис и печат овлашћеног лица)   

  


