РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Број: 404-02-1302/2015-01
Датум: 04.06.2015. године
Београд, Немањина 22-26
ммс/сјс
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
- DARK FIBER - ЛОКАЦИЈЕ 3 И 4
Закључен у Београду дана 30.07.2015 године
СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 22-26, ПИБ
102199617, матични број 07001401, као тело за централизоване јавне
набавке, у име и за рачун наручиоца Управе за трезор, које заступа
Зоран Трнинић, в.д. директор (у даљем тексту: Наручилац) и

2.

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, Београд,
улица Таковска број 2, ПИБ 100002887, матични број 17162543, које
заступа Предраг Ћулибрк, директор (у даљем тексту: Добављач)

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

- да је Управа за заједничке послове републичких органа, као
Наручилац, на основу члана 49 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС",
бр. 124/2012 и 14/2015), Уредбе о Управи за заједничке послове републичких органа
(„Службени гласник РС“, број 63/2013), Уредбе о условима и начину спровођења
поступка јавне набавке Управе за заједничке послове републичких органа и
утврђивању Списка предмета јавне набавке („Службени гласник РС“ бр. 110/2013 и
13/2014), Одлуке о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за
заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке
(„Службени гласник РС“ број 12/2015), Претходног обавештења од 19.02.2015. године
и подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, спровела отворени поступак
централизоване јавне набавке број 8/2015, чији је предмет набавка електронске
комуникационе услуге – услуга преноса путем оптичких влакана, на основу позива за
подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници
Наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, ради
закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију појединачно на
период од две године;
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- да је предмет јавне набавке обликован у 2 партије и то: Партија 1 Пренос путем оптичких влакана – dark fiber - локације 1 и 2 и Партија 2 - Пренос путем
оптичких влакана- dark fiber - локације 3 и 4;
- да је Наручилац Позив и Конкурсну документацију објавио на Порталу
јавних набавки, на интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила
Републике Србије и база прописа;
- да је Добављач доставио Понуду број 173158/1-2015 од 11.05.2015.
године, која се налази се у прилогу Оквирног споразума и саставни је део Оквирног
споразума;
- да Наручилац на основу Одлуке о закључењу Оквирног споразума број
404-02-893/2015-01 од 18.05.2015. године, закључује Оквирни споразум пружању
услуга преноса путем оптичких влакана - dark fiber - локације 3 и 4 (Партија 2);
- да овај оквирни споразум закључује Управа за заједничке послове
републичких органа као тело за централизоване јавне набавке у име и за рачун Управе
за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9;
- Оквирни споразум се закључује са једним добављачем, за сваку
партију појединачно;
- Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање
уговора о јавној набавци;
- обавеза настаје закључењем појединачног уговора о јавној набавци на
основу овог оквирног споразума.
- појединачни наручилац ће након ступања на снагу оквирног споразума
закључивати појединачне уговоре у складу са стварним потребама.
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључeње
појединачних уговора о пружању услуга преноса путем оптичких влакана - dark fiber локације 3 и 4, између Наручиоца и Добављача, у складу са Понудом Добављача,
одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца и то:
- Услуга преноса путем оптичких влакана - „dark fiber“ обухвата
изнајмљивање пара оптичких влакна између две локације. Под "dark fiber-ом" се
подразумева да је чист оптички пут између два краја, без ограничења у погледу
пропусног опсега и коришћења таласне дужине.
- Понуђач се обавезује да ће обезбедити компатибилну везу између
крајњих тачака на локацијама са информационим системом на локацији, са већ
постојећим спојним кабловима Наручиоца. Типови завршетка оптичких влакана на
локацијама 3 и 4 наведени су у табели . Крајња тачка, у зависности од локације, може
бити оптички печ или завршна оптичка кутија.
- Периметар одговорности понуђача је између две крајње тачке по
правцу.
- Максимална дужина појединачног влакна по правцима: Поп Лукина 7-9
– Кнеза Милоша 20 и Поп Лукина 7-9 – Пословна зграда СИВ III, износи 15 км.
Ред.
Бр.

Локација 3

Локација 4

1.
2.
3.
4.

Oбилићeв Вeнaц 9-11
Пoп Лукинa 7-9
Пoп Лукинa 7-9
Поп Лукина 7-9

5.

Поп Лукина 7-9

Нeмaњинa 22-24
Oбилићeв Вeнaц 9-11
Немањина 22-24
Кнeзa Mилoшa 20
Омладинских бригада бр: 1
Пословна зграда СИВ 3

Тип завршетка
на локацији 3

Тип завршетка
на локацији 4

LC
LC
LC
SC

LC
LC
LC
SC

SC

SC
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Цена услуге на месечном нивоу износи 136.680,00 динара, а на
двогодишњем нивоу износи 3.280.320,00 динара, без ПДВ-а.
Ценом на месечном и двогодишњем нивоу обухваћени су сви трошкови
закупа за све локације заједно.
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.
Вредност Оквирног споразума износи 3.280.320,00 динара (словима:
тримилионадвестотинеосамдесетхиљадатристотинедвадесетдинара и 00/100), без
урачунатог ПДВ-а.
Цена услуге изражена на месечном нивоу, односно укупна уговорена
цена не може се мењати у току трајања Уговора.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 3.
Плаћање ће се вршити на месечном нивоу у року од 30 дана, од дана
пријема фактуре, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца. Свака достављена
фактура мора да садржи број и датум закљученог уговора.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.
Добављач је дужан да у тренутку закључења оквирног споразума преда
Наручиоцу:
- Бланко меницу за добро извршење посла оверену, потписану од
стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о
платном промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“
бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину
вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011).
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности
оквирног споразума без ПДВ-а, без сагласности Добављача може поднети на наплату у
случају неизвршења обавеза по закљученом оквирном споразуму. Рок важења менице
мора да буде најмање 30 дана дужи од истека рока важности оквирног споразума.
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не
старијом од 30 дана, од дана закључења оквирног споразума.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје
на снази.
По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу
вратити, на писани захтев Добављача.
Члан 5.
Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла за појединачне
уговоре чија је вредност милион и преко милион динара
Добављач је дужан да у тренутку закључења појединачног уговора,
преда Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења, oригинал банкарску
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гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а,
која ће трајати 30 дана дуже од истека рока важности појединачног уговора.
Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачни уговор. Поднета
банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без
приговора и биће саставни део уговора.
Члан 6.
Оригинал меница за добро извршење посла за појединачне уговоре чија
вредност не прелази милион динара
Добављач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора
преда Наручиоцу:
- Бланко меницу за добро извршење посла оверену, потписану од стране
лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном
промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004,
62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења
Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011).
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности
појединачног уговора без ПДВ-а, без сагласности Добављача може поднети на наплату
у року који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности појединачног уговора, у
случају неизвршења уговорних обавеза;
- Потврду о регистрацији менице,
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не
старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази.
Меница за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно
закључени уговор.
По истеку рока важности менице Наручилац ће предметне меницу
вратити, на писани захтев Добављача.
Члан 7.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења
уколико Добављач не изврши уговорне обавезе.
НАРУЧИЛАЦ КОЈИ ЋЕ
ПРИМЕЊИВАТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Члан 8.
Оквирни споразум ће примењивати Наручилац, Управа за трезор,
Београд, Поп Лукина 7-9, Web адреса - www.trezor.gov.rs.
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 9.
Овај оквирни споразум се закључује и ступа на снагу даном
потписивања. Оквирни споразум се закључује на период од две године.
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Током периода важења оквирног споразума, предвиђа се закључивање
појединачних уговора у зависности од стварних потреба Наручиоца.
Рок важења уговора закључених на основу оквирног споразума биће
дефинисан појединачним уговорима.
ЗАЛОЖНО ПРАВО

Члан 10.
Потраживања из закљученог појединачног уговора не може 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.
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА
ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Члан 11.
Након закључења оквирног споразума са Добављачем, када настане
потреба Наручиоца за предметном услугом, Наручилац ће упутити Добављачу позив за
закључење уговора.
Приликом закључења појединачног уговора не могу се мењати битни
услови из оквирног споразума.
Добављач је дужан да се у року од три дана одазове позиву за
закључење појединачног уговора.
Појединачни уговор о пружању услуга закључује се под условима из
оквирног споразума у погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова
плаћања, начина и места пружања услуга.
НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 12.
Добављач је дужан да гарантује непрекидно и неометано коришћење
оптичке инфраструктуре чије изнајмљивање је предмет Оквирног споразума у току
трајања уговора, а за потребе преноса података у мрежи органа државне управе.
МЕСТО И КВАЛИТЕТ ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 13.
Место пружања предметних услуга су локације републичких органа на
адресама из члана 1. оквирног споразума.
Добављач је дужан да своју инфраструктуру неопходну за коришћење
услуге одржава у исправном стању, у складу са техничким прописима и стандардима
који се примењују у овој области.
НАЧИН ОДРЖАВАЊА ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА

Члан 14.
Добављач је дужан да одржава оптичка влакна у исправном стању
365x7x24, у складу са техничким прописима и стандардима, у циљу непрекидног и
неометаног коришћења услуге oд стране Наручиоца.
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Добављач је дужан да у случају проблема у функционисању оптичке
инфраструктуре гарантује следећи сервис: 13х6х30х48, где је:
- 13 (сати) - могућност пријаве проблема у функционисању између 7 и 20
часова,
- 6 (дана) - могућност пријаве проблема у функционисању од понедељка
до суботе,
- 30 (минута) – време за које се обави прелиминарна дијагностика и
утврди у чијем је периметру одговорности проблем, и о томе обавести Наручиоца,
- 48 (сати) - време потребно за решавање проблема, ако се проблем
налази у периметру одговорности Добављача.
У случају да Добављач не поступи у наведеним роковима, Наручилац
задржава право наплате пенала у износу од најмање 1%, односно највише 10% од оквирног
споразума, односно укупно уговорене цене, за сваки сат неблаговременог одзива.
РОК ПУШТАЊА ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА У РАД

Члан 15.
Добављач је дужан да изврши пуштање оптичких влакана у рад у року
од једног дана, од дана пријема писаног захтева Наручиоца, а након извршене
безбедносне провере лица које ће бити ангажована од стране Добављача.
ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ ПРИМОПРЕДАЈИ УСЛУГЕ

Члан 16.
Наручилац и Добављач ће образовати стручну Комисију за
примопредају извршене услуге. Комисија ће бити састављена од три члана, од којих су
два члана представници наручиоца, а један члан је представник Добављача. Комисија
ће сачинити и потписати Записник о извршеној примопредаји услуге.
Пре потписивања Записника, Добављач је дужан да достави Пројекат
изведеног стања, који између осталог мора да садржи структуру (број, тип и врсту
оптичких влакана) и диспозицију оптичке мреже између објеката, дужину траса,
једнозначно обележавање на patch panel-има на централној и удаљеним локацијама.
Уз пројекат изведеног стања, Добављач је дужан да достави потребну
документацију да су оптички каблови на целокупној траси подземни и правно
регулисани.
ВИША СИЛА

Члан 17.
Уколико после закључења Оквирног споразума наступе околности више
силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Оквирним
споразумом, 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 страна у Оквирном споразуму и
који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се
сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима,
штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.
Страна у Оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у
писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и
доставити одговарајуће доказе.
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ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 18.
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012), без одлагања писмено обавести
Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из спроведеног
поступка, која наступи током важења Оквирног споразума, односно појединачног
уговора и да је документује на прописани начин.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 19.
У случају измене и допуне Закона о буџету РС за 2015. годину
(„Службени гласник РС“ број 142/2014), као и након доношења Закона о буџету за
2016. годину, Управа за заједничке послове републичких органа задржава право да у
току важења оквирног споразума измени број наручилаца и вредност оквирног
споразума, у складу са прописима који би утицали на измену броја наручилаца и
вредност оквирног споразума.
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 20.
Наручилац прати извршење сваког појединачног уговора на основу
закљученог Оквирног споразума и води јединствену електронску евиденцију
Добављача.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.
За све што није предвиђено овим оквирним споразумом примењиваће се
одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 22.
Наручилац може закључити појединачни уговор односно преузети
обавезе које због природе расхода захтевају плаћање у више година, на основу
прибављене сагласности Министарства финансија, у складу са Уредбом о
критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају
плаћање у више година ("Службени гласник Републике Србије", бр. 21/2014).
Сагласност Министарства финансија биће саставни део уговора.
Члан 23.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума,
стране у овом оквирном споразуму решава ће споразумно, у супротном уговарају
надлежност Привредног суда у Београду.
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Члан 24.
Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од
којих по 3 (три) примерка припадају свакој страни из оквирног споразума.

НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ

Зоран Трнинић, в.д. директор

Предраг Ђулибрк, директор

