
понуда.  

 Доказ могу бити:  

 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или  

испуњења уговорних обавеза;  

 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно  

уговором;  

 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима 

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 

подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у 

ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима  

о јавним набавкама.  

 Наручилац може одбити по понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1), који се односи на поступак 

који је спровео. 

 

Критеријум за оцену понуда 

Критеријум за оцену понуда је:најнижа понуђена цена 

 За избор најповољнијег понуђача предмета јавне набавке биће изабрана она понуда која има 

најнижу понуђену цену. 

 Уколико након прегледа и оцена понуде две или више понуда имају исту најнижу понуђену 

цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуда. 

 Уколико се ни на овај начин не може извршити избор најповољније понуде, као најповољнија 

биће изабрана понуда  понуђача који је у претходној 2015. години остварио већи пословни приход, 

(доказ: извештај о бонитету, односно потврда пословне банке о оствареном укупном промету на 

пословном-текућем рачуну). 

Рок извршења услуга  је сукцесиван до 31.12.2016. године. 

 

Доношење одлуке у вези са овом јавном набавком 

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року до 10 дана 

од дана јавног отварања понуда. 

 

Заштита права  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно  

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном  

поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца  

противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а истовремено се примерак захтева за заштиту права 

доставља и Републичкој комисији.  

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

наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. Закона, а 

подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о уплати 

таксе, у износу од 60.000,00 динара, на жиро рачун број: 840 – 30678845-06, шифта плаћања 153 или 

253, позив на број У-16-04, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка 

административна такса, за захтев за заштиту права, број јавне набавке (или друга ознака конкретне 

јавне набавке)“.  
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„Срна“ 

Омладинских Бригада 136 
/ 

1.  
„Сунце“ 

Нехруова 126 
/ 

2.  
„Шврћа“ 

Јурија Гагарина 170 
/ 

3.  
„Весна“ 

Бул.Зорана Ђинђића 42 
/ 

4.  
„Зека“ 

Бул.Зорана Ђинђића 55 
/ 

5.  
„Звончићи“ 

Јурија Гагарина 215 
/ 

6.  
„Тесла - Наука за живот“ 

Бул.Црвене Армије 1 
/ 

7.  
„Драган Лаковић“ 

Војвођанска 109 
/ 

8.  
„Милева Марић Ајнштајн“ 

Милева Марић Ајнштајн 88а 
/ 

9. * 
„Бајка“ 

Тошин Бунар 134 
011/2601-941 

10. * 
„Балончићи“ 

Румска 2, Ледине 
011/2277-144 

11. * 
„Изворчић“ 

Бул.Михаила Пупина 175 
011/2690-406 

12. * 
„Маја“ 

Грамшијева 2а 
011/2698-501 

13. * 
„Маслачак“ 

Отона Жупанчића 39 
011/2605-955 

14. * 
„Сунцокрет“ 

Палмира Тољатија 26а 
011/2692-891 

15. * 
„Врабац“ 

Данила Лекића Шпанца 2 
011/2280-047 

16. * 
„Звездана прашина“ 

Неде Спасојевић 14 
011/2280-640 

 

 

*Обележени вртићи имају АДСЛ конекцију. 

 

Датум:__________ 2016.године  

                                                                            М.П.  ______________________ 

                                                                               потпис одговорног лица 
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ОТКЛАЊАЊЕ ТЕХНИЧКИХ И ФУНКЦИОНАЛНИХ НЕИСПРАВНОСТИ 

Члан 10. 

 За отклањање техничких и функционалних неисправности у вези са пружањем предметних 

услуга, Давалац услуге је дужан да се одазове Кориснику услуге на први позив и то најдуже у року од 

30 минута по позиву, у периоду 00-24ч, 7 дана у недељи, до 31.12.2016. године. 

 Корисник услуге је обавезан да техничке и функционалне  неисправности пријави Даваоцу 

услуге телефоном, телефаксом. 

Корисник услуга је обавезан да у случају постојања сметње или квара у што краћем року 

постојећу сметњу или квар пријави Даваоцу услуга, а у обавези је да обезбеди техничке услове и 

омогући приступ свим деловима система ради поправке и побољшања истог.  

 У пријави о неисправности Корисник услуге је у обавези кад год је то могуће, да наведе о којој 

врсти неисправности се ради, као и приближно да опише како се иста манифестује. 

 Давалац услуге је дужан да обезбеди техничку подршку 24x7x365, са временом одзива не 

дужим од 30 (тридесет) минута, временом изласка на локацију не дужим од 2 (два) сата и временом 

отклањања квара не дужим од 4 (четири) сата. 

 За отклањање неисправности из претходног става, Корисник услуге неће сносити трошкове. 

Код Корисника услуге се одређује запослени за реализацију и контролу овог уговора као и 

координацију са Даваоцем услуге. 

Давалац услуге се обавезује да сваку поправку изврши у примереном року до 12 часова по 

утврђивању квара, да обезбеди делове потребне за отклањање квара уз претходну сагласност 

Наручиоца за замену, препоручује кориснику замену, поправку и/или доградњу на основу превентивне 

контроле. 

Давалац услуга је обавезан да наведену опрему одржава у исправном стању, у складу са 

техничким прописима и стандардима, у циљу непрекидног и неометаног коришћења исте. 

Уколико Корисник услуга услед квара или сметње није могао несметано да користи опрему у 

непрекидном трајању од најмање 3 (три) сата, надокнада за услугу ће се умањити сразмерно времену 

непрекидног постојања сметњи, односно квара, рачунајући од времена пријаве квара и то: за сваки 

календарски дан нефункционисања опреме давалац услуге се обавезује да ће умањити месечни износ 

који наручилац плаћа за 3.33%. 

У случају прекида рада било ког дела система Давалац услуге одговара за стварну штету 

изазвану намерно или крајњом непажњом. 

 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА КОРИСНИКА  УСЛУГЕ 

Члан 11. 

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

информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити 

злоупотребљени у безбедносном смислу.Изјава о чувању поверљивих података Корисника услуге је 

саставни део Уговора. 

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 12. 

 Давалац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012), без одлагања писаним путем обавести Корисник услуге о било 

којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

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

документује на прописани начин.      
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 13. 

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

Члан 14. 

 Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се 

на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена 

као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 15. 

 Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану 

сагласност уговорних страна. 

 

Члан 16. 

 Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 

 Уговор се закључује на период од дана закључења уговора до 31.12.2016. године. 

 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не 

испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

 О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну 

страну. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим по истеку рока од 15 дана од дана пријема писменог 

обавештења о раскиду Уговора. 

 

Члан 17. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају 

надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 18. 

 Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 3 (три) примерка 

задржава Корисник услуге, а 3 (три) примерка давалац услуге. 

 

 

 

 

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ  КОРИСНИК УСЛУГА 

- потпис - М.П. директор 

  Мирјана Секулић 
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