ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- Сектор правних и општих послова Број: 02-1127
25.05.2018.г.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке мале
вредности бр.5/2018 – услугa фиксне телефоније, сачињава се:
Измена и допуна конкурсне документације бр. 02-1047 од 17.05.2018.године
1. Конкурсна документација бр. 02-1047 од 17.05.2018.године за јавну
набавку услуге фиксне телефоније, мења се у делу III-Техничке
карактеристике (Спецификација) и то у Ставу 2. Тачка 9. која сада гласи:
„ 9. Све услуге у међународном телефонском саобраћају као и додатне
услуге фиксне телефоније се обрачунавају према важећим ценовницима
оператера при чему се ценовници могу али не морају доставити у понуди.“
2. Конкурсна документација бр. 02-1047 од 17.05.2018.године за јавну
набавку услуге фиксне телефоније, мења се у делу III-Техничке
карактеристике (Спецификација) и то у припадајућој табели на страни 7.
која сада гласи:
„Услуга фиксне телефоније преко аналогних телефонских прикључака као и
ИП телефонских прикључака (стандардних) мора обухватати следеће:
Бр.
ставке
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив услуге
Месни саобраћај – разговори обављени у оквиру исте мрежне
групе
Међумесни саобраћај – разговори обављени између мрежних
група
Телефонски разговори од претплатника фиксне ка мобилној
телефонији
Мтс
Телефонски разговори од претплатника фиксне ка мобилној
телефонији
Теленор
Телефонски разговори од претплатника фиксне ка мобилној
телефонији
Вип
Месечна претплата за ТФ прикључак
Нов директан телефонски прикључак
Сеоба телефонског прикључка
Промена броја ТФ прикључка
Поновно укључење ТФ прикључка

јединица мере (јм)
1 минут
1 минут
1 минут
1 минут
1 минут
1 ком
1 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.
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ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- Сектор правних и општих послова 3. Конкурсна документација бр. 02-1047 од 17.05.2018.године за јавну
набавку услуге фиксне телефоније, мења се у делу VI –Упутство
понуђачима како да сачине понуду и то у делу бр. 2. Начин на који понуда
мора да буде сачињена и то у ставу 2 и ставу 3. која сада гласе:
„Понуду доставити искључиво на адресу: Фонд за развој Републике СрбијеФилијала Београд, ул. Кнез Михаилова 14, Београд, са назнаком: ,,Понуда за
јавну набавку бр. 5/2018 – Услуга фиксне телефоније,- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
најкасније до 01.06.2018.године до 12 часова.
Отварање понуда ће се обавити дана 01.06.2018.године у 12.10 минута у
просторијама Филијале Београд, ул. Кнез Михаилова 14, Београд.“
4. Конкурсна документација бр. 02-1047 од 17.05.2018.године за јавну
набавку услуге фиксне телефоније, мења се у делу VII – Образац понуде
који сада гласи:
VII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.______ од _____2018.године, за јавну набавку Услуга фиксне
телефоније бр. 5/2018.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска
mail):

адреса

понуђача

(e-
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ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- Сектор правних и општих послова Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

вредности
извршити
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ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- Сектор правних и општих послова Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив

учесника

у

заједничкој
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ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- Сектор правних и општих послова понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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.

1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр. 5/2018 је Услуга фиксне телефоније, према табели:
Бр.
ставке
1.
2.
3.
4.

Назив услуге
Месни саобраћај – разговори обављени у оквиру
исте мрежне групе
Међумесни саобраћај – разговори обављени
између мрежних група
Телефонски разговори од претплатника фиксне ка
мобилној телефонији
Мтс
Телефонски разговори од претплатника фиксне ка
мобилној телефонији
Теленор

јединица
мере (јм)

Цена по јединици
мере (у динарима без
пдв-а)

1 минут
1 минут
1 минут
1 минут
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ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- Сектор правних и општих послова 5.

Телефонски разговори од претплатника фиксне ка
мобилној телефонији
Вип

6.

Месечна претплата за ТФ прикључак

1 ком

7.
8.
9.
10.

Нов директан телефонски прикључак
Сеоба телефонског прикључка
Промена броја ТФ прикључка
Поновно укључење ТФ прикључка

1 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.

1 минут

Рок важења понуде (не краће од 30 дана од дана јавног отварања
понуда)

_______(не више од
500 динара без пдв)

_________ дана од дана јавног
отварања понуда.

Максимално време отклањања квара

____сата/и од усмене или
писмене пријаве квара.

Рок плаћања је до 15-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за пружену
услугу коју испоставља пружалац.
Понуђене услуге су у свему усаглашене са спецификацијом и у погледу квалитета задовољавају важеће
стандарде и испуњавају услове и захтеве прописане конкурсном документацијом.
Услуга која је предмет набавке ће се пружати у складу са Правилником о параметрима квалитета јавно
доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања делатности
електронских комуникација („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2011 и 3/2014).
Понуђач гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора.
Понуда је у свему усаглашена са захтевима из техничке спецификације.
Место пружања услуге је пословни простор у Београду (Кнез Михаилова 14, Београд) и пословни
простор у Нишу (Булевар Немањића 14а, Ниш).
У случају промене постојећег оператера, изабрани понуђач ће услугу успоставити без одлагања по
закључењу уговора а чим се за то стекну услови прописани одговарајућом регулативом.

Датум
Потпис понуђача
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.

Фонд за развој Републике Србије
Булевар Немањића 14а, 18000, Ниш,
Филијала Београд, Кнез Михаилова 14, тел: 011/3282-190, факс: 011/2627-214
Матични број: 07904959, ПИБ: 100121213
e-mail: office@fondzarazvoj.rs
www.fondzarazvoj.gov.rs

ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- Сектор правних и општих послова 5. Конкурсна документација бр. 02-1047 од 17.05.2018.године за јавну
набавку услуге фиксне телефоније, мења се у делу VIII –Модел уговора,
који сада гласи:
VIII - МОДЕЛ УГОВОРА
ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
фиксне телефоније
ЈНМВ бр. 5/2018.
Закључен у Београду, дана _______.2018. године између следећих уговорних страна:
-Фонд за развој Републике Србије, са седиштем у Нишу, улица Булевар Немањића 14а, МБ:
07904959, ПИБ: 100121213, кога заступа директор Слађана Бацковић (у даљем тексту:
Корисник)
и
-___________________________________________________________(уписати назив и адресу
понуђача); у даљем тексту: Пружалац.
и (доње црте попуњавају само понуђачи који подносе заједничку понуду, односно понуду са
учешћем подизвођача, тако што уписују називе свих учесника заједничке понуде, односно свих
подизвођача)
__________________________________________________________________________________
_________
У даљем тексту: Уговорне стране
Члан 1.
Уговор се закључује на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности
евидентираног код Корисника под бр. 5/2018.
Члан 2.
Предмет уговора су Услугe фиксне телефоније преко аналогних телефонских прикључака
као и преко ИП телефонских прикључака ближе одређене у Спецификацији (у даљем тексту:
Спецификација) која је саставни део уговора.
Услуга фиксне телефоније подразумева јавне говорне услуге, као и пренос података и слике
преко фиксне мреже.
Предмет набавке чине:
-Услугe фиксне телефоније преко аналогних телефонских прикључака,
- Услугe фиксне телефоније преко ИП телефонских прикључака.
Број потребних телефонских прикључака у објектима Корисника који су предмет уговора:
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ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- Сектор правних и општих послова Број потребних АНАЛОГНИХ (стандардних) телефонских прикључака
(линија) у пословним просторијама Корисника на локацији у Београду
(Кнез Миахилова 14).
Број потребних ИП телефонских прикључака (линија) у пословним
просторијама Корисника на локацији у Београду (Кнез Миахилова 14).
Број потребних ИП телефонских прикључака (линија) у пословним
просторијама Корисника на локацији у Нишу (Булевар Немањића 14а).

1.
2.
3.

52
7
13

Члан 3.
Цена услуга је исказана у табели доле:
Бр.
ставке
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив услуге
Месни саобраћај – разговори обављени у оквиру
исте мрежне групе
Међумесни саобраћај – разговори обављени
између мрежних група
Телефонски разговори од претплатника фиксне
ка мобилној телефонији
Мтс
Телефонски разговори од претплатника фиксне
ка мобилној телефонији
Теленор
Телефонски разговори од претплатника фиксне
ка мобилној телефонији
Вип
Месечна претплата за ТФ прикључак
Нов директан телефонски прикључак
Сеоба телефонског прикључка
Промена броја ТФ прикључка
Поновно укључење ТФ прикључка

јединица мере
(јм)

Цена по
јединици мере
(у динарима
без пдв-а)

1 минут
1 минут
1 минут
1 минут
1 минут
1 ком
1 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.

Месни саобраћај подразумева разговоре остварене у истој мрежној групи (нпр. позиви у оквиру
мреже 011-Београд).
Међумесни саобраћај подразумева позиве (разговоре) упућене из једне мрежне групе (нпр. 011Београд) ка другим мрежним групама (нпр. 018-Ниш; 021-Нови Сад).
Цена је исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима
које Пружалац има у реализацији предмета уговора односно у цену су урачунате све ставке
(захтеви) из Спецификације.
ПДВ пада на терет Корисника.
Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да уговорена цена покрива
све трошкове које Пружалац има у реализацији набавке.
Цене су фиксне, непромењиве и коначне, са урачунатим свим зависним трошковима и
евентуалним попустима.
Пружалац услуге доставља кориснику месечни обрачун трошкова за сваки прикључак (број) са
приказаним бројем остварених минута разговора обрачунатим по уговореној цени.
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- Сектор правних и општих послова Члан 4.
Предметна услуга обухватата и следеће:
1. Позиви специјалним службама су бесплатни (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...).
2. Сви разговори тарифирају се у минутама док се заузећа и позиви на које није
одговорено не тарифирају. Успостава везе као и позиви сервисних бројева изабраног
оператера су бесплатни.
3. У случају промене постојећег оператера трошкове преноса постојећих корисничких
бројева сноси Пружалац.
4. Пружалац мора омогућити Наручиоцу задржавање постојећих бројева.
5. Кориснички сервис Пружаоца мора бити доступан према Наручиоцу 24 сата, 365 дана у
години.
6.Услуге које су предмет набавке морају бити омогућене на целој територији РС и морају
бити омогућене непрекидно у току 24 сата, 7 дана у недељи.
7. Mесечна претплата по тел.прикључку (броју) не може бити већа од 500 динара без пдв-а
при чему у оквиру месечне претплате Пружалац урачунава најмање 150 минута бесплатног
разговора ка фиксним мрежама на територији РС по телефонском прикључку.
8.Понуђене цене су фиксне у динарском износу за време трајања уговорног периода.
9. Све услуге у међународном телефонском саобраћају као и додатне услуге фиксне
телефоније се обрачунавају према важећем ценовнику оператера.
10.Понуђена услуга мора да подржава идентификацију позива што улази у понуђену цену.
11.Понуђеном ценом мора да буде обухваћено и увођење захтеваних услуга, тј.
прикључење на телефонску мрежу-успостављање прикључка и тестирање на свим
локацијама Наручиоца.
12. Пружалац је дужан да обезбеди пресељење опреме без промене телефонских бројева
и без додатних трошкова поновног заснивања услуге у случају да дође до пресељења
Наручиоца на нову адресу пре истека уговора.
13.Понуђена услуга мора подржавати телефонску централу Наручиоца (ближе описану
доле) односно постизање пуне компатибилности са наведеном централом пада на терет
изабраног оператера. Сви заинтересовани понуђачи могу погледати телефонску централу
у објекту Наручиоца у Београду, ул Кнез Мхаилова 14, уз претходну најаву.
14.Услуге које су предмет јавне набавке морају у свему бити у складу са важећим
стандардима и захтевима као и условима Наручиоца дефинисаним конкурсном
документацијом.
Члан 5.
У пословним просторијама Корисника на локацији у Београду (Кнез Миахилова 14) у власништву
Корисника постоји и у функцији је телефонска централа Panasonic KXTDA 200, са аналогним
телефонским прикључцима, преко које се остварује фиксна телефонија преко аналогних тел.
прикључака у предметном објекту.
Понуђена услуга за локацију у Београду, за аналогне телефонске прикључке, ће подржати
наведену телефонску централу тј. биће у потпуности компатибилна са њом чиме Корисник неће
имати никакве додатне трошкове у виду надоградње постојеће централе или куповине нове
опреме и других ресурса. У случају да Пружалац реализује технички компатибилну услугу али са
другим ресурсима дужан је да исто обезбеди о свом трошку.
У пословним просторијама Корисника на локацији у Нишу (Булевар Немањића 14а) не постоји
телефонска централа у власништву Корисника преко које би се остваривала фиксна телефонија
у предметном објекту већ се предметна услуга тренутно, остварује путем 13 прикључака ИП
телефоније који су прикључени на „switch-eve“ у власништву Корисника (D-Link DES-1210-52 sa
48 portova; D-Link DGS-1210-24 sa 24 porta) док се комплетна услуга реализује коришћењем
ресурса телекомуникационе мреже садашњег оператера. Уз напомену да један од
ИП
прикључака на овој локацији мора бити прилагођен за коришћење аналогног факс уређаја.
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- Сектор правних и општих послова ИП телефонски прикључци на локацији у Београду (Кнез Миахилова 14) функционишу односно
прикључени су на „switch-eve“ у власништву Корисника (Linksys SRW2024, 24 porta; 3Com, 48
porta; Allied Telesyn At-8026T, 24 porta; Allied Telesyn At-8026T 24 porta) док се комплетна услуга
тренутно реализује коришћењем ресурса телекомуникационе мреже садашњег оператера.
Дакле сви постојећи ресурси Корисника (напред наведени) биће искоришћени за пружање
предметне услуге од стране Пружаоца, док за случај где Корисник не располаже са ресурсима
(опремом) за пружање предметне услуге Пружалац је дужан да понуди услугу која ће
задовољити наведени захтев тако што ће понудити решење са својим ресурсима (опремом) а
који ће бити укључени у понуђену цену.
Цена услуге обухвата и увођење услуге тј. прикључење на телефонску мрежу и успостављање
прикључка (линије) на траженој локацији Корисника односно њено тестирање, те се накнадни
захтеви по овом питању неће узимати у обзир.
Члан 6.
Рок плаћања је до 15-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за
пружену услугу коју испоставља Пружалац.
Пружалац доставља Кориснику обрачун трошкова за сваки прикључак (број) са приказаним
бројем остварених минута разговора обрачунатим по уговореној цени.
Плаћање се врши уплатом на рачун Пружаоца.
Није дозвољено авансно плаћање.
Место пружања услуге је пословни простор у Београду (Кнез Михаилова 14, Београд) и
пословни простор у Нишу (Булевар Немањића 14а, Ниш).
У случају промене постојећег оператера, Пружалац ће услугу успоставити без одлагања по
закључењу уговора а чим се за то стекну услови прописани одговарајућом регулативом.
Максимално време отклањања квара је ____сата/и од усмене или писмене пријаве квара.
Максимално време отклањања квара (прекид везе без обзира на узрок) представља укупно
време трајања отклањања квара (период од усмене или писмене пријаве квара до отклањања).
Пружалац је дужан да отклони квар (прекид везе без обзира на узрок) у понуђеном року.
Члан 7.
Пружалац потврђује да услуге које су предмет уговора у погледу квалитета задовољавају важеће
стандарде и испуњавају услове и захтеве из спецификације који су прописани конкурсном
документацијом.
Пружалац потврђује да ће услугу која је предмет уговора пружати у складу са Правилником о
параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу
контроле обављања делатности електронских комуникација („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2011 и
3/2014).
Пружалац гарантује за пружене услуге до истека рока важности уговора.
За обавезе из овог члана Пружалац сноси сву материјалну и другу одговорност ако корисник
претрпи штету.
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По закључењу уговора, у року од 10 дана, добављач је дужан да испостави наручиоцу бланко
соло меницу као средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе и то на износ од 10% од
вредности понуде без ПДВ-а, односно уговора. Меница мора бити оверена и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање и регистрована у складу Законом и Одлуком НБС о
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења, са роком важења
најмање онолико колико траје уговор тј. колико траје рок за испуњење обавезе понуђача. Уз
меницу доставити, Потврду о регистрацији менице, Менично овлашћење да се меницa без
сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења обавеза из закљученог
уговора, као и копију картона депонованих потписа. Средство обезбеђења (меница) не може се
вратити понуђачу пре истека рока трајања осим ако је понуђач у целости испунио своју
обезбеђену обавезу.
Наручилац задржава право да меницу активира у свим случајевима неизвршавања обавеза
понуђача на начин како је то уговорено.
Члан 9.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршене услуге, Пружалац је дужан да од
момента усмене или писмене пријаве рекламације, отклони евентуалне недостатке.
У складу са чланом 113. Закона о електронским комуникацијама претплатник може у писаном
облику да поднесе оператору приговор на износ којим је задужен за пружену услугу, односно на
квалитет пружене услуге, као и да тражи накнаду штете, сагласно одредбама уговора о пружању
услуге са мањим квалитетом од уговореног.
Рок за подношење приговора из става 1. овог члана је 30 дана од дана доспећа рачуна за услугу,
када се ради о приговору на износ рачуна, односно 30 дана од дана пружања услуге, када се
ради о приговору на квалитет услуге.
Члан 10.
Корисник задржава право да раскине уговор због промењених околности, као и уколико
Пружалац не буде поштовао рокове извршења овог уговора, односно уколико поступи супротно
одредбама овог уговора и условима из конкурсне документације и понуде.
Педрачунскa вредност уговора је 800.000,00 динара без пдв-а.
Уколико једна уговорна страна жели да раскине уговор пре истека његовог важења, писмено ће
обавестити другу страну о отказу уговора, уз поштовање отказног рока од 2 месеца.
Члан 11.
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које доведу до ометања
или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим 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.
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу уговорну
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
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- Сектор правних и општих послова Члан 12.
Пружалац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС", бр. 124/2012), без одлагања писмено обавести Корисника о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Члан 13.
За реализацију овог уговора, његово праћење као и координацију и сарадњу са Пружаоцем код
Корисника ће се посебном одлуком именовати лица запослена на одговарајућим пословима.
Члан 14.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника уговорних страна и
закључује се на период од 06.07.2018. године до 06.07.2019. године.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Свака уговорна страна има право на једнострани раскид уговора, уз отказни рок од 2 месеца.
На све што није регулисано одредбама овог уговора примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Овај уговор је сачињен у 2 (два) истоветна примерка, по 1 (један) примерак за сваку уговорну
страну.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.
За Корисника:
____________________

М.П.

За Пружаоца:
____________________

НАПОМЕНА
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.
К О М И С И Ј А:
Немања Јанковић - председник
_________________
Дејан Вукасовић - члан
_______________
Ненад Лазаревић – члан
_______________
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