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услуге – Oдржавање софтверске и рачунарске опреме ТСА
Број јавне набавке ЈН – О - 06/2017

Отворени поступак

Број: 404-02-28/2017-01

Крајњи рок за достављање понуда: 10.07.2017. године до 12:00 часова
Јавно отварање понуда: 10.07.2017. године у 12:15 часова
Адреса достављања и отварања понуда: Дечанска 8а / IV, Београд
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр.
124/2012, 14/15, 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број 404-02-28/2017-01 од 09.06.2017. године и Решења о образовању
комисије број 404-02-28/2017-01/1 од 09.06.2017. године сачињена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за поступак јавне набавке мале вредности
услуга – Одржавање софтверске и рачунарске опреме ТСА
број јавне набавке ЈН - О - 06/2017
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Техничка спецификација
Услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и
Упутство како се доказује испуњеност тих услова
Критеријум за доделу уговора
Образац понуде
Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Изјава о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке за понуђача/члана групе понуђача
Образац ијаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне
средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
Референтна листа
Образац – Потврда о референцама
Модел уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду

УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 45
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу:
- Република Србија, Дирекција за електронску управу у Министарству државне
управе и локалне самоуправе,
- Београд, Дечанска 8а,
- ПИБ 108512042,
- Матични број 17855255,
- www.deu.gov.rs
2. Врста поступка
- Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015)
3. Предмет јавне набавке
- Предмет јавне набавке је набавка услуге
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци
5. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана јавног отварања
понуда
6. Контакт
Дирекција за електронску управу у Министарству државне управе и локалне
самоуправе, Дечанска 8а/IV, Београд, канцеларија број 401, контакт телефон:
011/3340-737.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предметa набавке:
- Одржавање софтверске и рачунарске опреме ТСА
Назив и ознака из општег речника набавке:
-

72611000 - Услуге техничке рачунарске подршке
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3. TЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
I.

Уводне напомене:

Дирекција за електронску управу унутар Министарства државне управе и локалне
самоуправе, је изградила инфраструктуру – RS-GOV TSA – за издавање временских
жигова за потребе државних органа, органа локалне самоуправе и јавних служби
Републике Србије и уписана је у Регистар Издавалаца временског жига у Републици
Србији. Услуге намењене трећој страни, везане за проверу издатих временских жигова и
приступ јавним информацијама о раду издаваоца временских жигова су слободно
доступне свим заинтересованима у складу са правима и обавезама наведеним у RS-GOV
TSA Политици издавања временског жига.
RS-GOV TSA издаје временске жигове у складу са Законом о електронском потпису
(„Службени гласник РС“ број 135/04), Правилником о издавању временског жига ("Сл.
гласник РС", бр. 112/2009), међународним стандардима (ETSI TS 102 023, ETSI TS 101
861), ЕУ директивама (Directive 1999/93/EC of the European Parliament and the Council of
13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures), препорукама у RFC
3161 „Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol – TSP“). Правилника о
издавању временског жига ("Сл. гласник РС", бр. 112/2009), садрже јасно изражен датум
и време формирања временског жига, као и идентификацију издаваоца временског жига.
Ова јавна набавка се односи на одржавање и обезбеђивање редудансе на постојећој
инфраструктури на серверима и просторијама у којима се налази сервер за издавање
временског жига (даље ТСА) као и пратећа инфраструктура на којима се базирају сервиси
ТСА. Овом јавном набавком потребно је обезбедити комплетно хардверско и софтверско
одржавање ТСА зарад несметаног функционисања у режиму 7/24 и обезбеђивање
констатног издавања временског жига помоћу редудатног хардвера.
II.

Предметне јавне набавке:

Предмет ове јавне набавке:



III.

Услуга хардверског одржавања ТСА инфраструктуре
Услуга софтверског одржавања ТСА инфраструктуре

Услуга хардверског одржавања ТСА инфраструктуре
1. Опис садашње хардверске инфраструктре:

Информациони систем на који се спроводи ова јавна набавка је редудантни систем
сервера на којима постоји међусобна редуданса између апликативне архитектуре два
сервера која издаје временске жигове и инфраструктуре, два сервера који служе као база
података, временског сервера и безбедносне опреме која служи за аутентикацију систему.
Серверска платформа која се користи за базу података базирана је на HP Proliant
DL380G6
са следећим компонентама:
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Назив
HP Proliant DL380G6
HP Proliant DL380G6
HP Proliant DL380G9
HP Proliant DL380G9
OSCILLOQUARTZ
HSM Thales
HSM Thales

Компоненте
Dual CPU Quad core Xeon X5550, SAS disks (2 * 146 GB),
8GB RAM, 1 PCI slot
Quad core Xeon X5550, SAS disks 150GB RAID, 8GB RAM
Intel®Xeon® Processor E5, 16GB RAM, disks 5 * 2 TB, 3 PCI slots
Intel®Xeon® Processor E5, 16GB RAM, disks 5 * 2 TB, 3 PCI slots
5225 GPS NT
nShield PCI 2000 TPS, F2
nShield PCI 2000 TPS, F2

2. Технички захтеви

Предметно хардверско одржавање треба да пружи несметани рад на серверима који су
обухваћени овом јавном набавком у ставци један као и наведену постојећу серверску
инфраструктуру која се налази у власништву Дирекције. Уколико дође до престанка рада
одређеног дела предметног хардвера потребно је обезбедити замену истог како би се у
што краћем року уклони узрок односно могућност престанка рада сервера. У овим
условима је неопходно одредити основни ниво одржавања.
Због тога је неопходно обезбедити услуге хардверског одржавања старог и новог
серверског система у периоду од 12 месеци за постојећу серверску опрему као и замену
HSM Thales картица у случају техничког квара на постојећим попуњеним картицама.
Набавку HSM Thales резервних картица ће извршити Наручилац.
Услуге основног нивоа одржавања морају да обухвате:




Периодичне (кварталне) прeвeнтивнe мeрe вeзaнe зa рано откривање и идeнтификoвaњe
потенцијалних проблема и грeшaкa на предметним серверским системима;
Кoрeктивнe мeрe вeзaнe зa прeвaзилaжeњe и oтклaњaњe проблема и грeшaкa на
предметним серверским системима;
Пружaњe услугe кoнсултaциja у вeзи сa мoгућнoстимa зa унaпрeђeњe, oптимизoвaњe,
усклaђивaњe и кoнфигурисaњe хардеверских рeшeњa.

У случajу дa предметно хардверско рeшeњe или њeгoв дeo oнeмoгућaвa нoрмaлнo
функциoнисaњe, захтевана врeмeнa зa рeшaвaњe прoблeмa по утврђеном приоритету су:
Приоритет
Критичан
Висок

Средњи

Низак

Дефиниција

Време
функционалног
решавања
6 сати

Сервис је потпуно ван функције
Сервис је ван функције или је дошло
до смањења перформанси што
8 сати
онемогућава
нормално
функционисање
Сервис функционише али је дошло
до значајног смањења перформанси
24 сата
што
успорава
нормално
функционисање
Сервис функционише али је дошло
до малих сметњи у нормалном 36 сати
функционисању

Време
коначног
решевања
24 сата
24 сата

36 сати

72 сата
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Услуга софтверскоф одржавања ТСА инфраструктуре
1. Опис садашње софтверске инфраструктре:

Доменска адреса ТСА се налази на адреси https://tsa.gov.rs којој корисници могу да
приступе само уколикоје обезбеђен приступ на сајту и то само уколико поседују
електронски сертификат.
Комлетна инфраструктура TSA се налази на оперативним системима Windows Server
2012 rc2. На серверу на којем се апликативно издају временски жигови се налази ADSS
TSA апликација која омогућава при пријему захтева ка серверу да одобреним
корисницима издаје временске жигове. Временски жигови да би били верификовани
тачним временом у комбинацији са ADSS TSA апликацијом на овом серверу користе
податке тачног времена NTP сервера OSCILLOQUARTZ 5225 GPS. Приступ
административним деловима апликације ADSS TSA је осигуран HSM Thales nShield PCI
2000 TPS уз помоћ административних картица које користе овлашћена запослена лица.
Да би постојећи систем функционисао, у оквиру ТСА система се налази и сервер базе
података у којем се чувају информације о свим издатим сертификатима ка крајњим
корисницима. Ове податке је институција која издаје временски жиг обавезна законски да
чува 5 година од тренутка њиховог издавања. На самом серверу за ову сврху служи
апликација за базе података Microsoft SQL 2012.
ТСА се састоји следећих хардверских и софтверских модула која обезбеђује његов
неометан рад:
Два ТСА сервера HP Proliant DL380G6
Количина Апликација
Microsoft Windows Server 2012rc
2
Ascertia TrustFinder TSA Licence – Enterprise Use
2
HSM Thales nShield PCI 2000 TPS, F2
2
Два DB сервера HP Proliant DL380G9
Количина Апликација
Microsoft Windows Server 2012rc
2
Microsoft SQL 2012
2
2. Технички захтеви

Софтверско одржавање треба да пружи несметани рад на издавању електронских жигова
а у исто време да се постојећим унапређењем апликација прошире услуге које обавља
ТСА. Такође неопходно је да понуђач понуди све потребне лиценце које обезбеђују
несметани рад ТСА система.
3. Процедура одржавања АDSS TSA апликације:

Опрема мора бити покривена сервисом Support, maintenance and update service on ADSS
TSA од стране произвођача софтвера:
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Интeрвeнциjу иницирa oвлaшћeни рaдник Нaручиoцa oбрaћaњeм Сeрвисном Цeнтру
Извoђaчa издавањем налога (у писаној фoрми: фaксoм, или e-мaил-oм, a у хитним
ситуaциjaмa и усмeнo (тeлeфoнoм), уз нaкнaднo дoстaвљaњe писмeнoг нaлoгa).
Пријава проблема може да се врши нон-стоп (00-24), 365 дана у години. Нaручилaц
кoнтaктирa Сeрвисни Цeнтaр, тeхничкo лицe зaдужeнo зa oдржaвaњe систeмa или
рукoвoдиoцa Дирeкциje зa тeхничкe пoслoвe Извoђaчa, кojи имa свa oвлaшћeњa
гeнeрaлнoг дирeктoрa дa aнгaжуje свe рeсурсe (мисли сe нa зaпoслeнe, стрaнe и дoмaћe
пaртнeрe) нeoпхoднe зa штo бржe oтклaњaњe прoблeмa.
Рок за време одзива Извођача је 4 сата од тренутка пријема налог Наручиоца.
Рок за враћање система у функцију је 6 сати од тренутка пријема налога Наручиоца у
случају пада продукције, 2 дана за проблеме који не угрожавају продукциони режим рада.
Нaкoн извршeнe интeрвeнциje, Извођач је у обавези да дoстaви Записник сa крaтким
oписoм интeрвeнциje и потписан од стране Наручиоца и Извођача.

Напомена: Изабрани Понуђач (Добављач) под материјалном и моралном
одговорношћу прихвата обавезу да реализује предметну јавну набавку у складу са
наведеном Техничком спецификацијом. Такође, Понуђач (Добављач) потврђује под
материјалном и моралном одговорношћу да није вршио измене Техничке
спецификације из конкурсне документације за јавну набавку. У случају да понуђач
изврши измену Техничке спецификацијуе та понуда ће бити оцењена као
неодговарајућа, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Датум:

Печат и потпис овлашћеног лицапонуђача
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
Редни
број

Услови:

Докази:


1.

да jе регистрован код
надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар

2.

да он и његов законски
заступник нису осуђивани за
неко од кривичних дела као
чланови организоване
криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична
дела против животне средине,
кривично дело примања или
давања мита, кривично дело
преваре

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за
привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
 ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за
привредне регистре,
Напомена:
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај
доказ доставити за сваког учесника из групе
 У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај доказ доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити
за сваког од њих)
 ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
И ПРЕДУЗЕТНИК: Уверење из казнене
евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова - захтев за
издавање овог уверења може се поднети према
месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1)
Правилника о казненој евиденцији („Сл. лист
СФРЈ“, бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње
послове општине на чијој територији је то лице
рођено) и према месту пребивалишта.
Напомена: У случају да правно лице има више
законских заступника, овај доказ доставити за
сваког од њих
 ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела
организованогкриминала -УВЕРЕЊЕ
ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ
СУДА У БЕОГРАДУ, којим се потврђује да
понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване
криминалне групе. С тим у вези на интернет
страници Вишег суда у Београду објављено је
обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/ovisem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
 За кривична дела против привреде, против
животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре –
УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата
и податке из казнене евиденције за кривична
дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда) на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којом се потврђује да
понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична
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Редни
број

3.

4.

Услови:

да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране
државе када има седиште на
њеној територији

Докази:
дела против привреде, кривична дела
противживотне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре.
 Посебна напомена: Уколико уверење основног
суда не обухвата податке из казнене евиденције
за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда, потребно је
поред уверења Основног суда правно лице
достави ИУВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДАна чијем
подручју је седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којом се потврђује да
понуђач (правно лице) није осуђиван за
кривична дела против привреде и кривично
дело примања мита.
Напомена:
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове
доказе доставити за сваког учесника из групе
 У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити
за сваког од њих)
Ови докази не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
 ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО
ЛИЦЕ:
1. Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и
2. Уверење Управе јавних прихода града, односно
општине да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
Напомена:
 Уколико је понуђач у поступку приватизације,
уместо два горе наведена доказа треба доставити
уверење Агенције за приватизацију да се
налази у поступку приватизације
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове
доказе доставити за сваког учесника из групе
 У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити
за сваког од њих)
 Ова уверења не могу бити старија од два
месеца пре отварања понуда

- Извештај о бонитету за јавне набавке
БОН-ЈН Агенције за привредне регистре,
Регистар финансијских извештаја и података
о бонитету правних лица и предузетника,
који садржи податке о броју дана
неликвидности за последњих шест месеци од
дана објављивања позива за подношење
страна 10 од 45

Република Србија
Дирекција за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе
Јавна набавка бр. ЈН-02/2017- услуга – Одржавање софтверске и рачунарске опреме ТСА

Редни
број

Услови:

Докази:

понуда на Порталу јавних набавки.
или
- да располаже неопходним
финансијским
капацитетом:
да у задњих шест месеци од
дана објављивања позива за
подношење понуда на
Порталу јавних набавки није
био неликвидан ниједан дан

- Потврда Народне банке Србије да понуђач
у задњих шест месеци од дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки није био неликвидан ниједан
дан
- Напомена:
 У случају да понуду подноси група
понуђача, услов из тачке 5. група
понуђача испуњава заједно, те је потребно
доставити тражени доказ за чланове групе
који испуњавају овај услов заједно.
Довољно је да један од чланова групе
понуђача испуни овај услов и достави
доказ.
У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај доказ не треба
доставити за подизвођача.Понуђач
мора самостално да испуни овај услов.

- да располаже неопходним
пословним капацитетом:

5.

1. да је процес
рада (пословања) усаглашен
са одговарајућим стандарди
ма и то:
а) ISO 9001 за Систем менаџмента квали
тетом
б) ISO 27001 за Информационе технологиј
е — Технике безбедности —
Системи менаџмента безбед
ношћу информација (ISMS)

2. Понуђач је дужан да
достави минимум
2 референце за
продају, одржавање и
сервис опреме која

1. важећи сертификати:
а) ISO 9001– за Систем менаџмента
квалитетом.
б) ИСO 27001 - за
Информационе технологије — Технике
безбедности —
Системи менаџмента безбедношћу информација
(ISMS)

Напомена: Надлежни орган за издавања горе
наведених
сертификата
je
кoмпeтeнтнo
сертификационо
тeло
зa
oцeњивaњe
усaглaшeнoсти са одговарајућим стандардом, а
које је акредитовано од стране надлежног
акредитационог тела (за Републику Србију
надлежно акредитационо тело је Aкрeдитaциoнo
тeло Србиje).
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Редни
број

Услови:

је истоврсна опреми која је
предмет одржавања у
овом поступку и
то вредности услуге веће од
2.000.000 РСД без ПДВ
(појединачно за сваку
референцу) и трајања не
краћег од шест
месеци. Референце
морају бити
уговори реализовани
у последње три године пре
објављивања позива
за подношењепонуда.
(Релевантан је период од 3
године од дана
објављивања позива за
подношење понуда на
Порталу јавних набавки.)

- да располаже довољним
кадровским капацитетом:

6.

1. Пoнуђaч je у oбaвeзи дa
има најмање два
радно ангажована лица кojа
пoсeдуjу важећи
CISCO сeртификaт
нивоа CCNА или вишег.
2. Пoнуђaч je у oбaвeзи дa
има најмање два
радно ангажована лица кojа
пoсeдуjу MICROSOFT серти
фикат за Windows
Server оперативне системе
нивоа MCSA, MSCE
или еквивалентан

Докази:

2

Уредно попуњен „Образац –
референтна листа “ и адекватан број
уредно попуњених „Образац - Потврда
о референцама“. („Образац –
референтна листа“ и „Образац Потврда о референцама“ су саставни
део конкурсне документације.

Напомена:
У случају да понуду подноси група
понуђача, услов из тачке 6. подтачка од 1.
до 2. група понуђача испуњава заједно, те
је потребно доставити тражене доказе за
чланове групе који испуњавају овај услов
заједно. Довољно је да један од чланова
групе понуђача испуни овај услов и
достави доказ.
У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај доказ не треба доставити за
подизвођача. Понуђач мора самостално да
испуни овај услов
Напомена: Под радно ангажованим лицем
сматра се свако лице које понуђач ангажује по
основу уговора о раду (на неодређено или
одређено време) или по другом правном основу
(уговор о делу или други правни основ), а у
складу са Законом о раду и другим прописима
који регулишу ову област.
1. Докази:
- фотокопије сертификата
- копија М обрасца и копија радне књижице (за
ангажована лица по основу уговора о раду) или
копија уговора (за ангажована лица по основу
уговора о делу или другом правном основу)

2. Докази:
- фотокопије сертификата
- копија М обрасца и копија радне књижице (за
ангажована лица по основу уговора о раду) или
копија уговора (за ангажована лица по основу
уговора о делу или другом правном основу)
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Редни
број

Услови:

3. Пoнуђaч je у oбaвeзи дa
има најмање два
радно ангажована лица кojа
пoсeдуjу MICROSOFT серти
фикат за SQL Server
база података нивоа MCSA,
MSCE или еквивалентан

Докази:

3. Докази:
- фотокопије сертификата
- копија М обрасца и копија радне књижице (за
ангажована лица по основу уговора о раду) или
копија уговора (за ангажована лица по основу
уговора о делу или другом правном основу)

 У случају да понуду подноси група
понуђача, услов из тачке 6. подтачка од 1)
до 3) група понуђача испуњава заједно, те
је потребно доставити тражене доказе за
чланове групе који испуњавају овај услов
заједно. Довољно је да један од чланова
групе понуђача испуни овај услов и
достави доказ.
У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај доказ не треба доставити за
подизвођача.Понуђач мора самостално да
испуни овај услов
Допунске напомене:
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из
тачака 1. до 6. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.
ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У
ПОНУДИ:
Понуђач треба да достави и обрасце садржане у конкурсној документацији за предметну
јавну набавку, попуњене, оверене печатом понуђача и потписане од стране овлашћеног
лица понуђача, на начин дефинисан конкурсном документацијом.
ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:




Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за
привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе доказе наведене у тачкама од 1) до 3)
Табеле 1. овог обрасца, сходно чл. 78. ЗЈН-а
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде (образац бр. 7)

ГРУПА ПОНУЂАЧА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА,тачкa 1.
Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако
наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке очлану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.
Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди
ПОДИЗВОЂАЧИ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе 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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова
Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. Закона о
јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa
1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) 3) као и доказ о испуњености условаиз члана 75. став 1.
тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је
испуњење тог услова тражено конкурсном документацијом.
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Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је
поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко
тог подизвођача.
Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача
наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача
ФОРМА ДОКАЗА
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама,
осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писаним путем
затражити од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну
набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа ако у понуди наведе интернет страницу на којој су
тражени подаци (докази) јавно доступни.
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ
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. Ако понуђач није могао да прибави тражена
документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења
понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и
уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити
понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.
Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану
изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те
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државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити
преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

ПРОМЕНЕ


Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Давање у понуди неистинитих података о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке или необавештавање Наручиоца о промени тих података је основ за
прекршајну одговорност, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за
Негативну референцу, сходно члану 82. став 1. тачка 3) ЗЈН.
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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Уговор ће бити додељен понуђачу који понуди најнижу укупну цену без ПДВ (под
условом да је понуда прихватљива у смислу ЗЈН и конкурсне документације за предметну
јавну набаку).
У фази стручне оцене понуде Наручилац ће приликом оцењивања и рангирања понуђача
узети у обзир понуђену цену добра из Обрасца понуде.
Максималан број пондера који понуда може имати јесте 100 пондера. За потребе
рангирања поднетих понуда, вршиће се упоређивање понуђених цена исказаних у
обрасцу понуде без обрачунатог пореза на додату вредност.
Методологија за доделу пондера - број пондера израчунава се путем формуле:
Најнижа понуђена цена x 100
Понуђена цена из понуде која се рангира
Резервни елемент критеријума: Уколико два или више понуђача понуде исту најнижу
цену реализација набавке ће бити додељена оном понуђачу који је понудио дужи рок
плаћања.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.______ од _________2017. године (понуђач уписује свој заводини број) за јавну
набавку услуге – Одржавање софтверске и рачунарске опреме ТСА број ЈН - О - 06/2017:
Табела 1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или
скраћени назив из одговарајућег регистра
(Регистра Агенције за привредне регистре)
Адреса понуђача:
Име и презиме особе за контакт:
e-mail:
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
Законски заступници понуђача
(навести име и презиме свих законских
заступника понуђача. Податак је од значаја,
у вези са утврђивањем испуњености услова
из члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН, који
морају да испуњавају сви законски
заступници понуђача)
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Да/Не
(у случају подношења заједнчке понуде
понуђач може навести податак за све
чланове групе и то:
Члан групе ______________(назив) да не
Члан групе ______________(назив) да не
Члан групе ______________(назив) да не
Понуђач је уписан у Регистар понуђача, у
смислу члана 78. ЗЈН.
Понуђач може да да овај податак,
радиутврђивања испуњености услова из
члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) ЗЈН

Члан групе ______________(назив) да не
Члан групе ______________(назив) да не
За подизвођача/е;
Подизвођач ______________(назив) да не
Подизвођач ______________(назив) да не
Подизвођач ______________(назив) да не
Понуђач може заокружити да или не у
зависности да ли је понуђач/члан групе
понуђача/подизвођач уписан у Регистар
понуђача. Наручилац ће извршити проверу
уписа у Регистар понуђачабез обзира да ли
је понуђач овај податак навео у понуди.

Табела 2.
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и то А), Б) или В)(и уписати
податке под Б) и В)).У случају заједничке понуде са подизвођачем/има заокружити
Б)и В) и попунити захтеване податке )
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Б) 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:
Законски заступници подизвођача
(навести име и презиме свих законских
заступника подизвођача. Податак је од
значаја, у вези са утврђивањем
испуњености услова из члана 75. став 1.
тачка 2) ЗЈН, који морају да испуњавају
сви законски заступници подизвођача)

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:
Законски заступници подизвођача
(навести име и презиме свих законских
заступника подизвођача. Податак је од
значаја, у вези са утврђивањем
испуњености услова из члана 75. став 1.
тачка 2) ЗЈН, који морају да испуњавају
сви законски заступници подизвођача)

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.
 Уколико има више подизвођача у заједничкој понуди него што има предвиђених рубрика у
табели, копирати табелу и попунити податке за све подизвођаче.
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В) Подаци о учеснику у заједничкој понуди:
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
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:
Законски заступници чланова групе
понуђача (навести име и презиме свих
законских заступника чланова групе
понуђача. Податак је од значаја, у вези са
утврђивањем испуњености услова из
члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН, који морају
да испуњавају сви законски заступници
чланова група понуђача)

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
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:
Законски заступници чланова групе
понуђача (навести име и презиме свих
законских заступника чланова групе
понуђача. Податак је од значаја, у вези са
утврђивањем испуњености услова из
члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН, који морају
да испуњавају сви законски заступници
чланова група понуђача)

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.
 Уколико има више чланова групе у заједничкој понуди него што има предвиђених рубрика у
табели, копирати табелу и попунити податке за све чланове групе понуђача.
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Понуда бр.______ од _________2017. године (понуђач уписује свој заводини број)
за јавну набавку услуге – Одржавање софтверске и рачунарске опреме ТСА, број јавне
набавке ЈН - О- 06/2017:
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ
УКУПНА ЦЕНАса ПДВ
Рок важења понуде

___________ дана (не краће од 60 дана од дана отварања понуда)
Наручилац ће Добављачу цену за пружену предметну услугу
исплаћивати према следећој динамици:


Рок и начин плаћања:

Датум:

Печат и потпис овлашћеног лица понуђача
(самостална понуда или носилац посла у заједничкој понуди)

Напомена:






Образац понуде је потребно попунити, оверити печатом понуђача и потписати од стране
овлашћеног лица понуђача
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 овласти једног понуђача из групе понуђача који ће потписати и печатом оверити
образац понуде.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има овај образац потписују и оверавају
печатом понуђач и подизвођач/и, за разлику од свих других образаца које је довољно да
попуни, овери печатом и потпише само понуђач.
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

1.
Месечна цена
обрачунатог ПДВ-а

услуге

без _______________________________дин
Словима:_________________________
_________________________________

2.
Укупна цена услуге за _____ _______________________________дин
месеци без обрачунатог ПДВ-а
Словима:_________________________
_________________________________
3.
Месечна цена
обрачунатим ПДВ-ом

услуге

са _______________________________дин
Словима:_________________________
_________________________________

4. Укупна цена услуге за ____месеци _______________________________дин
са обрачунатим ПДВ-ом
Словима:_________________________
_________________________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
У тачки 1. уписати месечну цену услуге без обрачунатог ПДВ,
У тачки 2. уписати укупна цена услуге за __ месеци без обрачунатог ПДВ,
У тачки 3. уписати месечну цену услуге са обрачунатим ПДВ-ом и
У тачки 4. уписати укупна цену услуге за __________месеци са обрачунатим ПДВ-ом
Датум
_____________________________

Печат и потпис овлашћеног лица понуђача
____________________________
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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Трошкови настали приликом припремања понуде бр. _________ од ____________ године
у поступку јавне набавке услуге – Одржавање софтверске и рачунарске опреме ТСА, број
јавне набавке ЈН – О - 06/2017 износе:
Врста трошкова
Износ трошкова
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и
друге релевантне доказе.
У складу са чланом88. Закона о јавним набавкама
(1) Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
(2) Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
(3) 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.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лицапонуђача

Напомена: Овај образац понуђач не мора да достави у понуди
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама
ИЗЈАВА
Под

пуном

материјалном

и

кривичном

одговорношћу

понуђач

______________________________________________________________________
(уписати назив и седиште)

потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лицапонуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом понуђача.
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10. ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПОНУЂАЧА
/ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Изјављујемо Наручиоцу – Дирекцији за електронску управу у Министарству државне
управе и локалне самоуправе - Београд, Дечанска 8а, под пуном моралном, материјалном
и кривичном одговорношћу, да ________________________________________________
(уписати назив и адресу) испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
услуге – Одржавање софтверске и рачунарске опреме ТСА, бр. ЈН – О - 06/2017, из члана
75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15),а у складу са
чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15),и
Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку мале вредности.
Напомена :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лицапонуђача

Наручилац упозорава Понуђача да је давање неистинитих података у понуди и
необавештавање наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорносту,
у смислу члана170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу
члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН.
Напомена: Чланом 234а Кривичног законика („Сл. глaсник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр.,
107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012 и 104/2013) је предвиђено даодгoвoрнo лицe у
прeдузeћу или другoм субjeкту приврeднoг пoслoвaњa кoje имa свojствo прaвнoг лицa или
прeдузeтник, кojи у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм пoднeсe пoнуду зaснoвaну нa лaжним пoдaцимa,
или сe нa нeдoзвoљeн нaчин дoгoвaрa сa oстaлим пoнуђaчимa, или прeдузмe другe прoтивпрaвнe
рaдњe у нaмeри дa тимe утичe нa дoнoшeњe oдлукa нaручиoцa jaвнe нaбaвкe,кaзнићe сe зaтвoрoм
oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.
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10.1 ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
Изјављујемо Наручиоцу – Дирекцији за електронску управу у Министарству државне
управе и локалне самоуправе - Београд, Дечанска 8а,под пуном моралном, материјалном
и кривичном одговорношћу, да ___________________________________________
(уписати назив и адресу) као подизвођач испуњава обавезне услове за учешће у поступку
јавне набавке услуге –Одржавање софтверке и рачунарске опреме ТСА, бр. ЈН – О 06/2017, из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15,
68/15),а у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, бр.
124/12, 14/15, 68/15)и Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.
Напомена :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лицапонуђача

Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и
необавештавање наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорносту,
у смислу члана170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу
члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН.
Напомена: Чланом 234а Кривичног законика („Сл. глaсник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр.,
107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012 и 104/2013) је предвиђено даодгoвoрнo лицe у
прeдузeћу или другoм субjeкту приврeднoг пoслoвaњa кoje имa свojствo прaвнoг лицa или
прeдузeтник, кojи у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм пoднeсe пoнуду зaснoвaну нa лaжним пoдaцимa,
или сe нa нeдoзвoљeн нaчин дoгoвaрa сa oстaлим пoнуђaчимa, или прeдузмe другe прoтивпрaвнe
рaдњe у нaмeри дa тимe утичe нa дoнoшeњe oдлукa нaручиoцa jaвнe нaбaвкe,кaзнићe сe зaтвoрoм
oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИ Х ПРПИСА О ЗАШТИТИ НА
РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ НЕМА
ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ
У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,
14/15 и 68/15)__________________________________________________________ даје:
(навести назив и адресу понуђача)

ИЗЈАВУ
да је поштоваообавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немазабрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лицапонуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, ова Изјава мора бити попуњена и
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом члана групе понуђача.
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12.

ОБРАЗАЦ – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

У предметној јавној набавци стручне препоруке (референце) су један од доказа за
испуњавање услова за учествовање и то:
Понуђач је дужан да достави минимум 2 референце за продају, одржавање и
сервис опреме која је истоврсна опреми која је предмет одржавања у овом поступку и
то вредности услуге веће од 2.330.000.000 РСД без ПДВ (појединачно за сваку
референцу) и трајања не краћег од шест месеци. Референце морају бити
уговори реализовани
у последње
три
године пре
објављивања позива
за подношењепонуда. (Релевантан је период од 3 године од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки.)
У табели су подаци о ранијем купцу / референтном наручиоцу и реализованим
уговорима и то:
Р.б
Назив и седиште
Контакт телефон
Датум
Трајање
Вредност
р.
ранијег купца /
ранијег купца /
закључења
уговора
уговора без
референтног
референтног
уговора
ПДВ
наручиоца
наручиоца
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Напомена: У табели се по редним бројевима наводе реализовани уговори. Свака
референтна услуга мора бити потврђена достављањем одговарајуће потврде референтног
купца/наручиоца, на образцу - Потврда о референцама.
Уколико су у образац референтне листе наведени уговори који нису потврђени
достављањем одговарајуће Потврде о референцама такве референтне услуге се неће узети
у разматрање. Ради лакшег утврђивања везе између Потврде о референцама и Обрасца –
Референтна листа, пожељно је да Понуђач на свакој Потврди о референцама у горњем
левом углу наведе редни број референтне услуге из Обрасца – Референтна листа 3.
Понуђач може копирати образац у потребном броју примерака.
______________________________
Датум

___________________________
Печат и потпис овлашћеног лица
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13.

ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА

Назив референтног наручиоца
Седиште, улица и број
Телефон
Матични број
ПИБ
ПОТВРДА
којом потврђујемо да је
__________________________________________________________________________
(назив и седиште Понуђача)
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Напомена: прецизирати врсту, количину и вредност услуга без ПДВ, које је
Понуђач извршио, у ком временском периоду, мишљење ранијег купца/наручиоца о
квалитету и поштовању рока од стране Понуђача)
Потврда се издаје на захтев
____________________________________________________________(уписати назив и
адресу Понуђача) ради учешћа у јавној набавци услуге –Одржавање софтверске и
рачунарске опреме ТСА инфраструктуре, број јавне набавке ЈН -О- 06/2016 и у друге
сврхе се не може користити.
Место: _________________
Датум: _________________
Да су подаци тачни потврђује,
Референтни наручилац
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_____________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
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14.

МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР

о набавци услуге –Одржавање софтверске и рачунарске опреме ТСА
1) Републике Србије – Дирекције за електронску управу у Министарству државне
управе и локалне самоуправе, Београд, Дечанска 8а, ПИБ ____________, матични број
____________, које представља директор, Душан Стојановић (у даљем тексту:
Наручилац),
и
2) ________________________________________________из ___________________,
улица _____________________________________ бр. ______, ПИБ: _______________,
матични број _________________, које заступа ________________________________,
2/1) _______________________________________________ из ___________________,
улица _____________________________________ бр. ______, ПИБ: _______________,
матични број _________________, који наступа као а) члан групе понуђача, б)
подизвођач(заокружити а или б сходно статусу)
2/2)_______________________________________________ из ___________________,
улица _____________________________________ бр. ______, ПИБ: _______________,
матични број _________________, који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач
(заокружити а или б сходно статусу)
2/3)_______________________________________________ из ___________________,
улица _____________________________________ бр. ______, ПИБ: _______________,
матични број _________________, који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач
(заокружити а или б сходно статусу)
2/4)_______________________________________________ из ___________________,
улица _____________________________________ бр. ______, ПИБ: _______________,
матични број _________________, који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач
(заокружити а или б сходно статусу)
2/5)_______________________________________________ из ___________________,
улица _____________________________________ бр. ______, ПИБ: _______________,
матични број _________________, који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач
(заокружити а или б сходно статусу)
(у даљем тексту: Добављач).
Напомена:Позиције 2/1), 2/2), 2/3), 2/4) и 2/5) попуњавају чланови групе понуђача у случају да
понудуподноси група понуђача односно подизвођач/и уколико је ангажован за реализацију
уговора. У том случају треба да назначе свој статус заокруживањем а) или б). У случају
подношења понуде од стране групе понуђача подаци за носиоца посла се уиисују у позицији 2.
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ОСНОВ УГОВОРА
Члан 1.
Јавна набавка услуге Одржавање софтверске и рачунарске опреме ТСА, број јавне
набавке ЈН – О - 06/2017, коју је Наручилац спровео у складу са чланом 39. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлука о
додели уговора број _______________ од ______________. године (понуђач не уписује
овај податак).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет уговора је набавка услуге – Одржавање софтверске и рачунарске опреме
ТСА и то:
- Софтерско одржавање ТСА и
- Одржавање рачунарске опреме ТСА,
за коју је Добављач доставио понуду број ________________ од _______________ године,
која је заведена код Наручиоца под бројем __________________________ од
____________ године (понуђач не уписује овај податак), а која је саставни део овог
уговора (Прилог 1)
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 3.
Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца:
 одмах по закључењу уговора приступи реализацији Уговора;
 пружа услуге које су предмет Уговора у свему према Техничким
спецификацијама, садржаним у конкурсној документацији за предметну јавну
набавку, а које су саставни део овог уговора (Прилог 2) у периоду од ______
дана од дана потписивања уговора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 4.
Наручилац се обавезује да:
 Добављачу плати цену за извршене услуге које су предмет овог Уговора;
 пружи Добављачу све неопходне информације и логистичку подршку која је
неопходна за извршење уговорних обавеза из овог Уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Наручилац се обавезује да за услуге из члана 2. овог Уговора изврши уплату на
рачун
Добављача
у
укупном
износу
од
__________________
динара
(словима:___________________________________________________ динара) без ПДВ,
односно
у
износу
од
______________________
динара
(словима:
_________________________________________________ динара) са ПДВ, тако што ће на
име:
- софтверског одржавања ТСА, уплатити износ од _________________ динара
(словима:___________________________________________________ динара) без
ПДВ, односно износ од __________________________________________ динара
(словима: _________________________________________________ динара) са ПДВ,
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а на име:
- одржавање рачунарске опреме ТСА, уплатити износ од _________________ динара
(словима:___________________________________________________ динара) без
ПДВ, односно износ од __________________________________________ динара
(словима: _________________________________________________ динара) са ПДВ.
Наручилац ће Извођачу цену за пружену предметну услугу исплаћивати
сукцесивно/месечно у једнаким месечним ратама и то у року _________ дана (податак
уписује понуђач. Прихватљиво је за наручиоца не краће од 10 дана и не дуже од 15 дана)
од уредно достављене фактуре и од стране Наручиоца верификованог (прихваћеног)
месечног Извештаја о извршеним предметним услугама (који садржи детаљну
спецификацију пружаних услуга: врста, обим, опис), који сачињава Извођач.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 6.
Добављач је дужан да у року од 15 дана од закључења Уговора, као средсво
финансијског обезбеђења преда Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро
извршење посла у висини од 10% од уговорене цене, без ПДВ, која мора трајати најмање
30 дана дуже од истека рока важности уговора.
Поднета банкарска гаранциај мора бити безусловна, неопозива и платива на први
позив, без приговора.
Банкарска гаранција мора бити на меморандуму банке, са подацима о наручиоцу,
понуђачу, банци и предмету и броју јавне набавке, а не сме садржати додатне услове или
рокове за реализацију.
Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац може да реализује
уколико Добављач не извршава своје обавезе на начин и под условима дефинисаним овим
Уговором о јавној набавци, или уколико Добављач не поштује прописе који регулишу
област из које је предмет јавне набавке.
Пoднeтa бaнкaрскa гaрaнциja нe мoжe дa сaдржи дoдaтнe услoвe зa исплaту, крaћe
рoкoвe oд oних кoje oдрeди нaручилaц, мaњи изнoс oд oнoг кojи oдрeди нaручилaц или
прoмeњeну мeсну нaдлeжнoст зa рeшaвaњe спoрoвa.
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 7.
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених
лица обе уговорне стране и траје до искоришћења средстава обезбеђених за предметну
јавну набавку, у складу са Законом о буџету РС за 2017. године („Службени гласник РС”
бр. 99/2016), а најдуже за период од једне године од дана закључења уговора. Обавезе
које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа
средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години.
НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да уколико једна од уговорних страна не испуњава
своје обавезе на начин и под условима утврђених уговором, друга страна има право и
обавезу да је о томе упозори писаним путем и да од ње захтева испуњавање у одређеном
року.
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Добављачје дужан да надокнади штету коју је намерно или крајњом непажњом
проузроковао Наручиоцу, као и у случају да Наручилац штету претрпи због
неблаговременог извршења уговорних обавеза од стране Добављача.
Члан 9.
Наручилац има право да о свакој неправилности у вези са извршеним услугама
обавести Добављача и захтева испуњење услуге у складу са овим Уговором.
У току трајања уговора сва важнија обавештавања, посебно она везана за одређен
датум, морају се доставити у писаном облику препоручено или доставити лично.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
У случају неблаговременог извршења уговорних обавеза Добављач се обавезује да
за сваки дан закашњења на име уговорне казне плати Наручиоцу 0,02 %од укупног износа
цене утврђене у члану 5. овог Уговора.Укупан износ наплаћених пенала од Добављача не
може бити већи од 5 % укупне цене из члана 5. овог уговора.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да друга уговорна страна
не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О својој намери да раскине уговор, Наручилац је је дужан даписаним путем
обавести другу страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 данаод дана пријема
писаног обавештења из става 2. овог члана.
Члан 12.
Сву штету која настане раскидом уговора сноси она уговорна страна која је својим
поступцима или разлозима довела до раскида уговора.
ВИША СИЛА
Члан 13.
У случају наступања околности које ометају, спречавају или онемогућавају
извршење уговорних обавеза било које уговорне стране, а које се према важећим
прописима и својој природи сматрају вишом силом, уговорне стране се ослобађају од
извршења обавеза за време док виша сила траје.
Ни једна уговорна страна нема право на било какву накнаду због неизвршења
обавеза по овом уговору за време трајања више силе.
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да, без одлагања, писаним путем
обавести другу уговорну страну о настанку, као и о престанку више силе.
Наступање више силе у смислу овог уговора продужава рок за испуњење
уговорних обавеза за све време трајања околности које представљају вишу силу, као и за
време које је разумно потребно за отклањање њених последица.
У случају трајања више силе дуже од 30 дана уговорне стране могу раскинути овај
Уговор писаним споразумом.
Страна која се буде позивала на вишу силу предузеће све разумне и потребне
радње да отклони услове који проузрокују вишу силу и да настави са извршавањем својих
обавеза дефинисаних овим Уговором без одлагања.
Уговорне стране не могу се позивати на вишу силу због околности које су им биле
познате у моменту закључења Уговора.
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА
Члан 14.
Измене и допуне овог Уговора производиће правно дејство само ако су сачињене у
писаној форми и потписане од овлашћених представника уговорних страна, у складу да
Законом о јавним набавкама, Законом о облигационим односима и другим прописима
који регулишу ову област.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
Члан 15.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе
уговорне стране и важи 12 месеци од дана потписивања.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и други позитивни прописи који регулишу ову област.
Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у реализацији или
тумачењу овог Уговора реше споразумно преко својих представника, а у складу са
Законом о облигационим односима и другим позитивним прописима.
У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на
начин дефинисан у претходном ставу, уговорне стране уговарају надлежност Привредног
суда у Београду.
Члан 18.
Овај уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по три (3) примерка.
НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ

ПРИЛОЗИкоји су саставни део Уговора
Прилог 1.Понуда Добављача,бр. ________ од ____________ године, која је заведена код
Наручиоца под бројем _________________од ___________ године (понуђач не уписује овај
податак)
Прилог 2. Техничке спецификације из Конкурсне документације за јавну набавку број
јавне набавке ____________________
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци ове садржине, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне
набавке доставити доказ негативне рефренце.
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15.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација у погледу садржине
понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
15.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од
стране овлашћеног судског тумача.
Сертификати, фабрички атести и остала техничка и проспектна документација могу бити
на енглеском језику. У складу са чланом 18. став 3. ЗЈН уколико Наручилац у поступку
прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски
језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела
понуде.
15.2 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У
КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и
телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести
називе и адресу свих понуђача који су чланови групе понуђача која подноси заједничку
понуду, телефон и име и презиме особе за контакт.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и
запечаћени, такода се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни
листови, односно прилози, а да севидно не оштете листови или печат.
Понуду доставити на адресу: Дирекција за електронску управу у Министарству државне
управе и локалне самоуправе,Београд, Дечанска 8а, IV спрат, канцеларија 401,са
назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуге – Софтверско и хардверско одржавање ТСА,
ЈН – О – 06/2017“
–-НЕ ОТВАРАТИ”
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла
да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
оверава печатомпонуђача. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу
овластити једног члана који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити
обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати
страна 37 од 45

Република Србија
Дирекција за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе
Јавна набавка бр. ЈН-02/2017- услуга – Одржавање софтверске и рачунарске опреме ТСА

споразумом о заједничком наступу, сходно члану 81. став 4. и 5. ЗЈН. Изузетак од овог
правила (да обрасце потписује сваки члан групе понуђача или овлашћени члан групе
понуђача у име свих чланова групе) су обрасци на којим изричито пише да морају да буду
попуњени, потписани и оверени печатом (посебно) од стране сваког члана групе
понуђача (Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о обавезама понуђача на
основу члана 75. став 2. ЗЈН)
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања
понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, треба да поред такве
исправке стави потпис особе или особа које су потписале Oбразац понуде и печат
понуђача.
15.3 ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка је обликована у више партија.
15. 4 ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ
Није дозвољено подношење понуде са варијантама.
15.5 ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у
затвореној коверти или кутији.
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за
контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди, телефон и име и презиме особе за контакт.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дирекција за електронску
управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе,Београд, Дечанска 8а, IV
спрат, канцеларија 401,са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге – Одржавање софтверске и рачунарске
опреме ТСА, ЈН – О – 06/2017”
или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге – Одржавање софтверске и рачунарске
опреме ТСА А, ЈН – О – 06/2017”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – Одржавање софтверске и
рачунарске опреме ТСА, ЈН – О – 06/2017”
или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге – Одржавање софтверске и рачунарске
опреме ТСА, ЈН – О – 06/2017”
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15.6 УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.
15.7 УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Уколикопонуђачподноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити
већи од 50%.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
тражени конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ кодподизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава
преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања
директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од пет дана од дана
добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не
утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за
извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без
обзира на број подизвођача.
15.8 ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су
тражени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
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15.9 ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
15.9.1 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Наручилац ће Извођачу цену за пружену предметну услугу исплаћивати
сукцесивно/месечно у једнаким месечним ратама и то у року не краћем од 10 дана и не
дужем од 15 дана од уредно достављене фактуре и од стране Наручиоца верификованог
(прихваћеног) месечног Извештаја о извршеним предметним услугама (који садржи
детаљну спецификацију пружаних услуга: врста, обим, опис), који сачињава Извођач.
Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена Наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.
15.9.2 КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ
Изабрани понуђач / Добављач је дужан да изврши своје обавезе у складу са Уговором и
свим важећим прописима који регулишу област из које је предмет јавне набавке. Лица
одређена од стране Наручиоца ће вршити контролу извршења уговора и имају право да
указују у писаној форми на недостатке у извршењу уговорних обавеза од стране
Добављача, које је Добављач дужан да отклони без одлагања у разумном року, сходно
својим уговорним и законским обавезама.
15.9.3 МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА
Место извршења услуге је: Београд.
Рок извршења услуге је 31.12.2017. године.
15.10 НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви треба у горњем десном
углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, печат понуђача и потпис овлашћеног лица
понуђача.
У складу са чланом14. став 1. ЗЈН Наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о
понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у
понуди.
Понуђач је дужан да наведе на основу ког прописа је одређени податак означио као
поверљив и да то образложи. У противном наручилац ће заинтересованим лицима
омогућити увид у смислу члана 110. ЗЈН.
Нпр. Чланом 4. став 1. Закона о заштити пословне тајне је предвиђено да „Пословном
тајном, у смислу овог закона, сматра се било која информација која има комерцијалну
вредностзато што није опште позната нити је доступна трећим лицима која би њеним
коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист, и која је од стране
њеног држаоца заштићена одговарајућим мерама у складу са законом, пословном
политиком, уговорним обавезама или одговарајућим стандардима у циљу очувања њене
тајности, а чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету држаоцу пословне
тајне. У случају да се понуђач позива на ову одредбу мора да образложи детаљно
основаност позивања на исту. Понуђач може да се позове и на други пропис који
регулише ову област али такође мора да да детаљно образложење.
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Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди.
Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивостиподатака
добијених у понуди.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и
податке о поднетим понудама до отварања понуда.
15.11 ЦЕНА, ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ


Цена у понуди мора бити исказана у динарима.



Цене у понуди се исказују са и без ПДВ, с тим што ће се приликом оцене
елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ.



Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све
пратеће и зависне трошкове које понуђач има у реализацији набавке.



Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је
дужан да тај део одвојено искаже у динарима, у складу са чланом 19. став 4.
ЗЈН.



Цена је фиксна (не може се мењати)

15.12 ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И
СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија – Београд, Саве Мишковића 3-5,
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине – Београд, Руже Јовановић 27а, и у Министарству пољопривреде и заштита
животне средине - Београд, Немањина 22-26
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.
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15.13 ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА /ДОБАВЉАЧА
15.13.1 Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за
озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок
важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу
понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.
Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач
након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, одбије
да потпише или благовремено не потпише уговор.
15.13.2. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у року од 15 даана од закључења
уговра, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу оригинал банкарску
гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене цене, без ПДВ, која
мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први
позив, без приговора.
Банкарска гаранција мора бити намеморандумубанке, са подацима о наручиоцу,
понуђачу, банци и предмету и броју јавне набавке, а не сме садржати додатне услове или
рокове за реализацију.
Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац може да реализује
уколико Добављач не извршава своје обавезе на начин и под условима дефинисаним овим
Уговором о јавној набавци, или уколико Добављач не поштује прописе који регулишу
област из које је предмет јавне набавке.
Пoднeтa бaнкaрскa гaрaнциja нe мoжe дa сaдржи дoдaтнe услoвe зa исплaту, крaћe
рoкoвe oд oних кoje oдрeди нaручилaц, мaњи изнoс oд oнoг кojи oдрeди нaручилaц или
прoмeњeну мeсну нaдлeжнoст зa рeшaвaњe спoрoвa.
Реализација средстaва финансијског обезбеђењa
Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико понуђач
не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и испуњење уговорних обавеза.
15.14 ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У
ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.
15.15 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуде. Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са
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„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну
набавку услуге – Одржавање софтверске и рачунарске опреме ТСА А, ЈН – О – 06/2017.
Питања могу да се шаљу на e-mail адресу: ruzica.nelki@deu.gov.rs. На ову е-адресу се
могу доставити и други дописи заинтересованог лица, односно понуђача (нпр. Захтев за
заштиту права и друго). Питања могу да се шаљу и путем поште на адресу наручиоца:
Дирекције за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе,
Београд, Дечанска 8а, са назнаком предмета и броја јавне набавке.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева,
послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а
то је писаним путем, односно путем поштеили електронске поште.
15.16 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по писаном захтеву може да
врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
15.17 РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА:
Уколико два или више понуђачапонуде исту укупну цену без ПДВ, а при томе су
најповољније, реализација набавке ће бити додељена оном понуђачу који је понудио
дужи рок плаћања (који не може бити краћи од 10 дана и не дужи од 15 дана
15.18 ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А
Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде. Образац изјаве је дат у конкурсној документацији.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
15.19 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
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.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње Наручиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је
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примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева 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 из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
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 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Уколико у предметном поступку јавне набавке поново буде поднет захтев за
заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12), прихватиће се:
1.Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156.Законакоја мора да садржи
следећеелементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) 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;
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју (позив на број 9750-016) и јасно назначен број
јавне набавке (О-02/2017) за коју се предметни захтев подноси;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: Буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2.Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1;
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управеза
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјалноосигурање и други корисници јавних
средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
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(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије ускладу са
законом и другим прописом.
15.20 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права. Уколико у овом року понуђач коме је додељен уговор не прихвати
закључење уговора, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем. И овај понуђач је дужан да приступи закључењу уговора у
року од осам дана од пријема позива наручиоца
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда
буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а
закључити уговор са понуђачем у року од пет дана од дана када понуђач прими
одлуку о додели уговора.
15.21 ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Наручилац задржава право измене уговора током трајања истог, а све у складу са
чланом 115. Закона о јавним набавкама.
15.22 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права.
Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама,
закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је
поднета само једна понуда, у року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке о
додели уговора.
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