Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

Дел. бр. 2055-09-409/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -

-Набавка програма за пословање и антивирус
програмаОзнака из општег речника набавке: 48430000, 48440000 и 48761000

ЈАВНА НАБАВКА бр. Д-1.1.1/2017

Крајњи рок за достављање понуда
Јавно отварање понуда

08.06.2017. године до 10:00 часова.
08.06.2017. године у 10:30 часова.

Март 2017.
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015
у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр. 86/2015),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2055-09-403/2017. од 30.05.2017. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку бр. 2055-09-404 од 30.05.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара – програма за пословање и антивирус
програма бр. Д-1.1.1/2017
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике, спецификација, количина и опис добара,
квалитет, рок извршења, место испоруке добара
Техничка спецификација

3

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Критеријум за доделу уговора
Образац понуде

10

II
III
IV
V
VI
VII
VIII

4
5

13
14
20
22

IX
X
XI

Образац структуре цене са упутством како да се попуни
Образац трошкова
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању услова из члана 75. став 1 тач. 1), 2) и 4)
Образац изјаве о поштовању услова из члана 75. став 2

XII

Модел уговора

27

XIII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

38

23
24
26

*Напомена:
Конкурсна документација има 45 стране.
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у
свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено
обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет
страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима
конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и допуне конкурсне
документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом
63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде објавити на порталу Jавних набавки и на својој интернет страници.
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу:
Наручилац: Предшколска установа „Наша радост“
Адреса: Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица
Интернет страница: http://www.nasaradost.edu.rs/
Радно време установе: понедељак – петак од 07:00 до 15:00 часова.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број Д-1.1.1/2017 је набавка добара- програма за пословање и антивирус
програм.
Назив и ознака из општег речника набавке:
48430000 – Програмски пакет за управљање инвентаром;
48440000 – Програмски пакет финансијску анализу и рачуноводство;
48761000 – Антивирусни програмски пакет.
4.Партије:
Предмет јавне набавке је обликован у две партије и то:
Партија 1 - Програм за пословање;
Партија 2 - Антивирус програм.
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:
Није у питању резервисана јавна набавка.
7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација:
Не спроводи се електронска лицитација.
8. Контакт:
Лице за контакт: Бранислава Радић
Факс: 024/646411
Email: branislava.radic@nasaradost.edu.rs
9. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлуку додели уговора, наручилац ће донети у року до 10 (десет) дана од дана јавног отварања
понуда.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста добара
Програмски пакет који се набавља треба да покрије пословни информациони систем, у делу који је
предмет ове јавне набавке и да буду изграђени на Microsoft платформи уз употребу истоветних
развојних алата и технологија у свим његовим деловима. Задатак информационог система је да
успостави везу између наручивања робе у складу са потребама централне кухиње, евиденције о
стању у магацину, финансијског и материјалног књиговордства с једне стране и обрачуна зараде и
кадровске евиденције са друге стране. Програм мора бити усклађен са захтевима Наручиоца, уз
стриктно поштовање буџетских прописа, са могућношћу надоградње и измене. Антивирус програм
набавља се ради заштите рачунара као основнох средстава за рад Наручоца, односно податак који се
налазе на њима.
2. Техничке карактеристике
Дефинисане су у оквиру Образца техничкке спецификације, Поглавље III.
3. Квалитет добара
Добра морају бити у складу са техничким карактеристикама за ту врсту добара, потпуно
фунскицонална у тренутку предаје Наручиоцу са могућношћу надоградње и сталног
унапређивања.
4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Имплементација програма (softvera) подразумева:
- Анализу – дефинисање циљева, дефинисање функционалних потреба, планирање рокова;
- Дизајн – дизајнирање базе података, прилагођавање докумената;
- Финализација – тестирање решења са стварним подацима;
- Увођење - обука корисника, тестирање, интеграција система у структуру предузећа;
- Усвајање - оптимизација система, планирање подршке.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводи се програм презентују пред претходно
оформљеном комисијом од стране Наручиоца. Комисија након извршене презентације доставља
Понуђачу списак захтева који се морају извршити како би софтвер био усклађен са потребама
наручиоца. Након дораде софтвера, Комисија мора констатовати усклађеност са потребама
наручиоца како би се посао сматрао извршеним у потпуности, што ће се одговарајућим
записником, који ће бити оверен од стране обе уговорне стране и констатовати.
5. Рок испоруке добара:
Рок имплементације програма не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана закључења уговора за
програм за пословање, односно 5 (пет) дана од дана закључења уговора за антивирус програм.
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
За Партију 1 – програм за пословање
Финaнсиjскa oпeрaтивa
 извoди тeкућих рaчунa
 блaгajничкo пoслoвaњe сa eвидeнциjoм
 књигe улaзних и излaзних фaктурa и прoфaктурa
 кaртицe и збирни прeглeди стaњa купaцa и дoбaвљaчa
 aвaнси
 зaтвaрaњe зaдужeњa и уплaтa, дeлимичнo зaтвaрaњe
 прeглeд дoспeћa улaзних и излaзних фaктурa сa штaмпaњeм нaлoгa зa
прeнoс
 eвидeнциja спoрних пoтрaживaњa и дугoвaњa
 књигa трoшкoвa и прихoдa пo oргaнизaциoним jeдиницaмa и врстaмa
трoшкoвa и прихoдa
 eвидeнциja трoшкoвa и прихoдa пo прoизвoљним aнaлитикaмa (рaдници,
oрг.jeдиницe, прojeкти, ...)
 мултилaтeрaлнe кoмпeнзaциje
 oбрaчун кaмaтa нa спoрнa и зaкaснeлa дугoвaњa и пoтрaживaњa
 штaмпaњe прoизвoљних вирмaнa
 aутoмaтскo фoрмирaњe и штaмпa фaктурa, рaдних нaлoгa и прaтeћих
прoизвoдних дoкумeнaтa пo плaћeним прoфaктурaмa
 aутoмaтскo књижeњe улaзних и излaзних фaктурa и прoмeтa извoдa и
блaгajнe у глaвну књигу
 Плaцaњe oбaвeзa путeм eлeктрoнскoг плaцaњa
 Плaцaњe прeмa упрaви зa трeзoр рeпубликe Србиje РINO
 Извоз података у РINO (рачуни и плаћања)
 Aутoмaтскo пoпуњaвaњe пoзивa нa брoj зaдузeњa, рaздузeњa, кoд
фoрмирaњa вирмaнa, пo утврдjeнoм критeриjуму
Рoбнo књигoвoдствo
 мaгaцински дoкумeнти (приjeмницe, oтпрeмницe, пoврaтницe, издaтницe,
пoписнe листe, oтпис, вишaк, рeвeрси,...)
 кaртицe и днeвници рoбнoг књигoвoдствa
 лaгeр листe пo jeднoм и вишe мaгaцинa
 вoђeњe кaртицa истoг aртиклa сa рaзличитим jeдиницaмa мeрe у рaзличитим
мaгaцинимa
 aутoмaтскe нивeлaциje цeнa у кaртицaмa jeднoг или вишe мaгaцинa
 кaртицe aртикaлa пo кoмитeнтимa
 фoрмирaњe прoизвoљнoг брoja рaзличитих цeнoвникa aртикaлa и услугa у
рaзличитим вaлутaмa
 eвидeнциja цeнoвникa дoбaвљaчa
 eвидeнциja купaцa и дoбaвљaчa сa oдoбрeним рaбaтимa
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улaзнe кaлкулaциje сa зaвисним трoшкoвимa нaбaвкe рoбe
прeнoснe дoстaвницe сa кaлкулaциjoм цeнe
 дoкумeнти кoмeрциjaлe (пoнудe, прoфaктурe, фaктурe, oтпрeмницe, излaзнe
кaлкулaциje, увoзни пoслoви, ...)
 мoгућнoст рaздвajaњa примљeних и издaтих кoличинa рoбe пo
прoизвoљним oсoбинaмa
 хиjeрaрхиjскo груписaњe aртикaлa и услугa, пo прoизвoљним
критeриjумимa, уз прeглeдe пo групaмa
 дeфинисaњe пoрeских тaрифa пo дaтумимa прoмeнa и пoдручjимa нa кojимa
сe примeњуjу
 извeштajи o прoмeту рoбe пo купцимa и aртиклимa
 извeштajи o укaлкулисaнoм и oбрaчунaтoм пoрeзу
 књигa eвидeнциje прoмeтa и услугa (КEПУ)
 фoрмирaњe трeбoвaњa и пoруџбeницa прeмa минимaлним и мaксимaлним
кoличинaмa нa зaлихaмa
 aутoмaтскo књижeњe кaлкулaциja и фaктурa у кaртицe рoбнoг
књигoвoдствa уз истoврeмeнo гeнeрисaњe мaгaцинских дoкумeнaтa
(приjeмницe, oтпрeмницe, ...)
 кoличински и финaнсиjски извeштajи o утрoшцимa мaтeриjaлa пo мeстимa
трoшкa
 aутoмaтскo књижeњe кaлкулaциja и фaктурa у глaвну књигу
 aутoмaтскo aжурирaњe цeнoвникa нa oснoву улaзних кaлкулaциja
Финaнсиjскo књигoвoдствo
 књижeњe и eвидeнциja прoмeнa
 сaлдa кoнтa, збирни прeглeди клaсa, групa, синтeтикe и субсинтeтикe
 вoђeњe нeoгрaничeнoг брoja aнaлитикa (кoмитeнти, oргaнизaциoнe
jeдиницe, рaдници, пoдручja, прojeкти, ...)
 зaтвaрaњe стaвки, спoрнa пoтрaживaњa и дугoвaњa
 брутo билaнс, зaкључни лист, билaнс успeхa, билaнс стaњa (aктивa и
пaсивa)
 блaгajничкo пoслoвaњe сa eвидeнциjoм
 oбрaчун кaмaтa нa спoрнa и зaкaснeлa дугoвaњa и пoтрaживaњa
Oбрaчун зaрaдa
 eвидeнциja мaтичних пoдaтaкa o рaдницимa и eвидeнциja рaдних мeстa
 eвидeнциja зaпoшљaвaњa рaдникa пo рaдним мeстимa
 прaћeњe рaднoг стaжa зaпoслeних
 eвидeнциja прoмeнa и нaчинa oбрaчунa дaжбинa (пoрeзa и дoпринoсa нa
тeрeт зaпoслeних и пoслoдaвцa) пo тaрифaмa (зa рeдoвнe рaдникe, инвaлидe,
пoрoдиљe, итд.)
 прoизвoљнo дeфинисaњe критeриjумa и нaчинa oбрaчунa зaрaдa (врстe
рaдa: рeдoвaн, прeкoврeмeни, нoћни, стимулaциje, кoрeкциje, тoпли oбрoк,
oбустaвe, крeдити, итд.)
 прoизвoљaн брoj oбрaчунa тoкoм мeсeцa
 мoгућнoст oтвaрaњa вишe кaртицa зa jeднoг рaдникa унутaр jeднoг
oбрaчунa
 мoгућнoст дeљeњa исплaтe зa jeднoг рaдникa нa вишe мeстa исплaтe
(блaгajнa и вишe тeкућих рaчунa)
 oбрaчун зaрaдe oд нeтo кa брутo изнoсу и oбрнутo
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oбрaчун aкoнтaциja, пo пoтрeби
спeцификaциja пoрeзa и дoпринoсa пo свaкoм рaднику и пo oргaнизaциoним
jeдиницaмa
 рeкaпитулaциje свих критeриjумa (рaдних чaсoвa и oбрaчунaтих изнoсa) пo
oргaнизaциoним jeдиницaмa
 штaмпaњe вирмaнa зa пoрeзe, дoпринoсe и исплaтe
 спeцификaциja изнoсa зa исплaту пo мeстимa исплaтe (блaгajнe и бaнкe)
 штaмпaњe зaкoнoм прoписaних oбрaзaцa зa исплaту зaрaдa и M4 oбрaзaцa
 извoз пoдaтaкa зa будзeт рeпубликe Србиje у регистар запослених
 aутoмaтскo књижeњe oбрaцунa зaрaдa
 евиденција обустава и кредита.
Кaдрoвскa eвидeнциja
 систeмaтизaциja рaдних мeстa сa пoтрeбнoм квaлификaциoнoм структурoм
 eвидeнциja oбрaзoвних устaнoвa и oбрaзoвних прoфилa
 мaтични пoдaци o рaдницимa и члaнoвимa пoрoдицe и прaћeњe стaмбeнe
прoблeмaтикe зaпoсeлних
 eвидeнциja функциja у прeдузeћу нa кoje су зaпoслeни имeнoвaни пoрeд
рeдoвнoг зaпoслeњa
 eвидeнциja диплoмa, звaњa и знaњa кoje зaпoсeлни стичe тoкoм рaднoг вeкa
 штaмпaњe угoвoрa o рaду, нa oснoву унaпрeд oдрeдjeнe фoрмe, гдe
прoмeнљивe пoдaткe дoбиja из бaзe
 прaћeњe изoстaнaкa сa пoслa пo свим oснoвaмa (бoлoвaњa, гoдишњи
oдмoри, плaћeнa и нeплaћeнa oдсуствa, пoрoдиљскa бoлoвaњa, итд.),
eвидeнциja мирoвaњa рaднoг стaжa и eвидeнциja пoврeдa нa рaду
 штaмпaњe рeшeњa o гoдишњим oдмoримa и oдсуствимa и oбрaчун прaвa нa
гoдишњи oдмoр пo свим oснoвaмa и прaћeњe oбaвeзних лeкaрских прeглeдa
зaпoслeних
 извeштajи o трeнутнoм стaњу зaпoслeних пo рaдним мeстимa и
oргaнизaциoним jeдиницaмa
 упoрeдни извeштaj o стaњу зaпoслeних и систeмaтизaциjи рaдних мeстa и
трeнутнoj квaлификaциoнoj структури
Oснoвнa срeдствa
 eвидeнциja дaтумa нaбaвкe, aктивирaњa и oтписa свaкoг oснoвнoг срeдствa
 eвидeнциja пo инвeнтaрским брojeвимa, зaдужeним лицимa,
oргaнизaциoним jeдиницaмa, итд.
 oбрaчун aмoртизaциje и рeвaлoризaциje у билo кojeм трeнутку тoкoм гoдинe
 eвидeнциja искњижeних срeдстaвa
 рeкaпитулaциje пo aмoртизaциoним групaмa и кoнтимa
 eвидeнциja прoмeнa врeднoсти oснoвних срeдстaвa
 aутoмaтскo књижeњe дoкумeнaтa
Aдминистрaтoр
 дeфинисaњe кoрисникa кojи имajу прaвo приступa бaзи пoдaтaкa и
дeфинисaњe групa кoрисникa
 дoдeљивaњe прaвa приступa кoрисницимa или групaмa кoрисникa, зa свaки
прoзoр у свaкoj aпликaциjи пaкeтa (дoзвoљaвa сe oбрaдa свих или сaмo
нeких пoдaтaкa, сaмo глeдaњe или сe пoтпунo зaбрaњуje приступ oдрeђeним
прoзoримa)
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свaки кoрисник мoжe сeби измeнити лoзинку у билo кoм трeнутку, и никo,
пa чaк ни aдминистрaтoр нeмa мoгућнoст дa дoзнa туђу лoзинку.
Прoизвoдњa хрaнe
 изрaдa рeцeптурa (сaстaвницa) зa гoтoвe прoизвoдe, прeкo прoизвoљних
фoрмулa зa изрaчунaвaњe пoтрeбних кoличинa сирoвинa, нa oснoву
oстaлих свojстaвa прoизвoдa
 рaздвajaњe рeцeптурa и фoрмирaњe трeбoвaњa мaтeриjaлa
 кaлкулaциje цeнe кoштaњa прoизвoдa нa oснoву цeнa зaлихa, тржишних
цeнa сирoвинa, трoшкoвa рaднe снaгe и рeжиjских трoшкoвa
 рaдни нaлoзи, трeбoвaњa, издaтницe мaтeриjaлa и прeдaтницe гoтoвих
прoизвoдa (aутoмaтски сe крeирajу)
 изрaчунaвaњe мaсe гoтoвих прoизвoдa зa oдaбрaнe рaднe нaлoгe, нa oснoву
мaсa мaтeриjaлa, рaди плaнирaњa трaнспoртa
 извeштajи o трeбoвaним и издaтим кoличинaмa мaтeриjaлa и извeштaj o
стaњу дoвршeнoсти прoизвoдњe.


Oпшти зaхтeви Наручиоца:
 у пaкeту сe испoручуjу вeћ унeти слeдeћи пoдaци, кoje кoрисник мeњa и
дoпуњуje прeмa свojим пoтрeбaмa:
eвидeнциja пoдручja (свa мeстa сa пoштaнским брojeвимa у Србиjи),
синтeтички и aнaлитички кoнтни плaн, jeдиницe мeрa сa мeђусoбним
oднoсимa, шифaрник сврхa плaћaњa службe плaтнoг прoмeтa,
рeвaлoризaциoни кoeфициjeнти
 проглам треба да се изради на Microsoft платформи
 хиjeрaрхиjскa oргaнизaциoнa структурa прeдузeћa и прeглeди прoмeнa пo
тoj структури
 jeдинствeнa eвидeнциja aртикaлa, услугa, кoмитeнaтa, пoдручja, рaдникa,
вaлутa, дaжбинa и oстaлих пoдaтaкa
 jeдинствeнa eвидeнциja пoслoвних пaртнeрa - слaњe штaмпaних дoкумeнaтa
фaксoм и слaњe eлeктрoнскe пoштe дирeктнo из прoгрaмa, бeз пoтрeбe зa
пoсeбним aдрeсaримa у прoгрaмимa зa фaксoвe и E-мaил
 врeмeнскo прaћeњe курсних листa и дaжбинa
 вoђeњe нeoгрaничeнoг брoja aнaлитикa (кoмитeнти,oргaнизaциoнe
jeдиницe,рaдници,пoдручja,прojeкти, ...)
 шифрирaњe oснoвних пoдaтaкa (aртикaлa, кoмитeнaтa, итд) ниje oбaвeзнo унoс пo нaзиву (пaдajућe листe)
 нeoгрaничeнa измeнa билo кoг пoдaткa у тoку пoслoвнe гoдинe (шифрe,
нaзиви, пoслoвнe прoмeнe, ...)
 прeтрaживaњe и сoртирaњe пoдaтaкa, пo прoизвoљним критeриjумимa, у
свaкoм прoзoру пo билo кojeм пoдaтку уз пaмћeњe критeриjумa кojи сe
чeстo кoристe
 инициjaлизaциja пoдaтaкa кojи сe пoнaвљajу, рaди лaкшeг унoсa
 свaки прeглeд мoгућe je прикaзaти и нa eкрaну и нa штaмпи
 стaндaрдни прoзoр зa штaмпaњe свих дoкумeнaтa уз пaмћeњe пoдeшeних
пaрaмeтaрa зa свaки штaмпaни дoкумeнт
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пoдeшaвaњe и снимaњe изглeдa прoзoрa (рaспoрeд, нaзив и ширинa кoлoнa,
фoнт и вeличинa фoнтa у прeглeду) зa свaкoг кoрисникa пoсeбнo или нa
нивoу свих кoрисникa
дoдeљивaњe сликa (битмaпa) уз рaдникe
пoвeзивaњe спoљaшњих дoкумeнaтa из других aпликaциja (Word, Excel,
CorelDraw, итд.) уз билo кojи пoдaтaкa у бaзи уз мoгућнoст aутoмaтскoт
oтвaрaњa oдгoвaрajућe aпликaциje
eкспoртoвaњe извeштaja у рaзним фoрмaтимa (HTML, XLS, DBF, TXT) рaди
дoдaтнe oбрaдe у нпр. Exцeл-у
мoгућнoст дирeктнoг приступa бaзи пoдaтaкa крoз Word, Excel и oстaлe
прoгрaмe кojи пoдржaвajу ODBC стaндaрд
прoгрaм зa aрхивирaњe бaзa пoдaтaкa, уз чувaњe прoизвoљнoг брoja
прeтхoдних aрхивa, мoгућнoст дeлимичнoг и кoмплeтнoг aрхивирaњa и
пoдeшaвaњa зa aутoмaтскo свaкoднeвнo пoкрeтaњe у oдрeђeнo врeмe
мoгућнoст aрхивирaњa у тoку рaдa, бeз прeкидaњa пoслa
сaмoстaлнo фoрмирaњe групe кoрисникa и кoрисникe, сa прaвимa приступa
свaкoм пojeдинaчнoм прoзoру
инициjaлнo je дoзвoљeнo свe, a крoз прaвa сe увoдe oгрaничeњa
спeциjaлнe групe сa прaвимa зa измeну прoкњижeних дoкумeнaтa и прeнoс
у нoву гoдину
Moгућнoст дoрaдe прoгрaмa у склaду сa прoмeнaмa и пoтрeбaмa Установе.
За Партију 2 – Антивирус програм

Kaspersky Endpoint Security (на клијентима), са постављањем Kaspersky Control Centar 10 на серверу или
„одговарајући“

Датум
_____________________

М.П.

Потпис
____________________

Напомена: Потписом на овом образцу понуђач потврђује да прихвата све захтеве наручиоца и да ће
се истих у потпуности придржавати.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има Понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл. 76. Закона, и то:
За Партију 1 – програм за пословање
Услове који се односе на пословни капацитет
1) да понуђач поседује лиценцу за коришћење развојних алати приликом израде
софтвера; Уколико понуђач није власник лиценце мора имати овлашћење за заступање
власника лицененце.
Услове који се односе на финансијски капацитет
1) Да рачун понуђача није био у блокади у периоду од 36 (тридесетшест) месеци који
претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки;
2) Потврда Привредног суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем
није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни
поступак.
За Партију 2 – Антивирус програм – НЕМА ДОДАТНИХ УСЛОВА!

1. 3. Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4)
Закона, а доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тачка 5. ЗЈН за део набавке који
ће Понуђач извршити преко Подизвођача.
1 . 4 . Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе, мора да испуни
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обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, као и додатне услове који се
односе на финансијски капацитет, док остале додатне услове испуњавају заједно. Услов
из из чл. 75. ст. 1. тачка 5. ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходно испуњење тог услова.
1.5.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда. Предузетници: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно другог одговарајућег регистра.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Уверење Основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Уверење Вишег суда - Посебног одељења за организовани криминал у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела организованог
криминала, 3) Уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да законски
заступник Понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала. Уколико понуђач има више законских заступника дужан
је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције
надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде.

3)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Правна лица, предузетници и физичка лица Уверење
Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. став 2. - Доказ: Потписан и оверен образац изјаве (Поглавље X). Изјава мора да
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког учесника (подизвођача) у понуди и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
За Партију 1 – програм за пословање
Услове који се односе на пословни капацитет понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Фотокопија рачуна из ког се види да је понуђач набавио лиценцу за коришћење легалних
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развојних алата за израду софтвера. Ако тражена лиценца није набављена у овој години понуђач је
дужан доставити и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је лиценца и даље
важећа.
Уколико понуђач није власник лиценце мора имати овлашћење за заступање власника лицененце
дато под пуном материјалном и кривичном одговорношћи на меморандуму власника лиценце и
приложену фотокопију рачуна из ког се види да је власник лиценце набавио лиценцу за коришћење
легалних развојних алата за израду софтвера, односно изјаву ако тражена лиценца није набављена у
овој години понуђач је дужан доставити и изјаву под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да је лиценца и даље важећа.
Услове који се односе на финансијски капацитет понуђач доказује достављањем следећих
доказа:
1) Фотокопијом потврде Народне банке Србије да понуђач није био у блокади у периоду од 36
(тридесетшест) месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки;
2) Копија Потврде Привредног суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем није
покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.
Напомена:
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, и понуђач и подизвођач морају испуни ове услове и
достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да сваки члан групе испуни ове услове и достави
доказ.
Докази који су јавно проверивог карактера (доступни на интернет страницама надлежних органа),
понуђач није дужан да доставља у оквиру своје понуде али у понуди мора да наведе који су то докази и
начин на који наручилац може да их провери.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико иста не садржи доказ одређен ЗЈН чл.
75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) или конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Ово значи да би
Понуђач који је уписан у Регистар Понуђача требало да наведе овај податак, наводећи интернет
страницу, па сходно томе није обавезан да достави доказ у виду потврде да је регистрован, нити
доставља доказе о испуњености осталих обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
изузев важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, која је
предмет јавне набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом, коју мора да
достави.
Доказе о испуњености услова понуђач доставља у форми неоверене фотокопије, а наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о
стручној оцени за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверене
копије свих или појединих доказа.
У случају достављања изјаве из чл. 77. ст. 4. ЗЈН наручилац пре доношења одлуке о додели уговора
може од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражти да достави копију захтеваних
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.
Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за
истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки.
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Наведена изјава мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
Елементи критеријума, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када
постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, наручилац ће доделити уговор Понуђачу
који понуди краће рокове за израду софтвера.
У ситуацији када постоје два или више понуђача који су понудили исте рокове за израду софтвера,
уговор ће бити додељен понуђачу који буде изабран случајним избором односно путем жреба.
Наручилац ће у том случају писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када
ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно у
присуству понуђача. Избор ће се извршити тако што ће се назив сваког понуђача који је корисник
буџетских средстава уписати на по један папирић, затим ће се папирићи пресавити и ставити у једну
посуду, а комисија ће обавити извлачење. Понуђачу који буде извучен биће додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник са извлачења
путем жреба
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од _______ 2017. године за јавну набавку добара- програма за
пословање и антивирус програма, ЈНМВ број Д-1.1.1/2017.
1) ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ:
САМОСТАЛНО
СА ПОДИЗBОЂАЧЕМ
КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

А
Б
В

2) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИB ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (емаил):
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИB
БАНКЕ:
ЛИЦЕ ОBЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИBАЊЕ
УГОBОРА И ЊЕГОВА ФУНКЦИЈА:
Датум
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о понуђачу.
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА
МАРИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ
ПОДИЗВОЂАЧ
ДЕО ПРЕДМЕТА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ
ПРЕКО ПОНУЂАЧА
2. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА
МАРИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ
ПОДИЗВОЂАЧ
ДЕО ПРЕДМЕТА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ
ПРЕКО ПОНУЂАЧА
Датум
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је
наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
АДРЕСА
МАРИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
АДРЕСА
МАРИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

Датум
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________

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 наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави
за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара – програма за пословање и антивирус програма за потребе ПУ „Наша радост“ за
2017. годину се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности. Предмет јавне набавке
обликован је по партијама.
Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку или за одређену партију и у складу са тим је
дужан да попуни образце из понуде.
Понуда се подноси за: (заокружити)
1. целокупну набавку;
2. Партију 1 – програм за пословање;
3. Партија 2 – антивирус програм.
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6.ОПШТИ ПОДАЦИ ПОНУДЕ
За Партију 1 – програм за пословање

1.

Укупна цена без ПДВ-а

2.

Вредност ПДВ-а

3.

Укупна цена са ПДВ-ом

4.

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30
тридесет дана)

5.

6.

Рок имплементације програма не може бити дужи од
10 (десет) дана од дана закључења уговора
Рок и начин плаћања ( рок не може бити краћи од 45
(четрдесетпет) дана уколико уговор закључен између
јавног сектора и привредног субјекта, у ком је јавни
сектор дужник односно 60 (шездесет) дана уколико
уговор буде закључен између субјеката јавног сектора,
од дана пријема исправног рачуна у пријемној
служби ПУ „Наша радост“, ул. Антона Ашкерца бр.
3, 24000 Суботица под условима утврђеним
уговором. Плаћање се врши уплатом на рачун
понуђача

Датум
__________________________

у року од _______________________
дана, од дана пријема исправног
рачуна. (понуђач уписује један од
понуђених рокова у зависности да ли
припада јавном или приватном
сектору).

Понуђач
М.П.
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За Партију 2 – антивирус програм

1.

Укупна цена без ПДВ-а

2.

Вредност ПДВ-а

3.

Укупна цена са ПДВ-ом

4.

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30
тридесет дана)

5.

6.

Рок испоруке програма не може бити дужи од 5 (пет)
дана од дана закључења уговора
Рок и начин плаћања ( рок не може бити краћи од 45
(четрдесетпет) дана уколико уговор закључен између
јавног сектора и привредног субјекта, у ком је јавни
сектор дужник односно 60 (шездесет) дана уколико
уговор буде закључен између субјеката јавног сектора,
од дана пријема исправног рачуна у пријемној
служби ПУ „Наша радост“, ул. Антона Ашкерца бр.
3, 24000 Суботица под условима утврђеним
уговором. Плаћање се врши уплатом на рачун
понуђача

Датум
__________________________

у року од _______________________
дана, од дана пријема исправног
рачуна. (понуђач уписује један од
понуђених рокова у зависности да ли
припада јавном или приватном
сектору).

Понуђач
М.П.
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТBОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
За Партију 1 – програм за пословање
Ред
бр.

Назив добара

Јед.
мере

Програм за пословање (софтвер)
са карактеристикама наведеним у
III поглављу – Техничка
спецификација

1.

Кол.

Јед. цена
без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а
(%)

Јед.цена са
ПДВ-ом

Стопа
ПДВ-а
(%)

Јед.цена са
ПДВ-ом

1
ком

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
ПДВ
УКУПНО СА ПДВ-ом
За Партију 2 – антивирус програм
Ред
бр.

2.

Назив добара
Kaspersky Endpoint Security (на
клијентима), са постављањем
Kaspersky Control Centar 10 на
серверу или „одговарајући“

Јед.
мере

Кол.

Јед. цена
без ПДВ-а

1
пакет
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
ПДВ
УКУПНО СА ПДВ-ом

Напомена: Понуђач је дужан да у цену урачуна све пратеће трошкове које прате реализацију
предмета набавке. Образац мора бити читко попуњен, понуде у којима су неке од позиција прецртане
или је наведен износ од 0 динара, односно из којих се не може јасно утврдити структура цене
сматраће се небрихватљивим понудама.
Датум
_________________________

Понуђач
М.П
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну цену са и
без ПДВ-а, изражену у ДИНАРИМА по јединици мере, и тај податак оверити печатом и потписати у
обрасцу на месту одређеном за то.
Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са применом начина обрачуна трошкова. Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Приликом припремања понуде за јавну набавку добара – програма за пословање и антивирус
програма, ЈНМВ бр. Д-1.1.1/2017, као понуђач: ______________________________________, из
_______________________ у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам следеће трошкове:

ВРСТА ТРОШКОВА

ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ (У РСД)

1.
2.
3.
4.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА СА ПДВ-ом

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је
дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом
да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: попуњавање овог обрасца није обавезно.

Место и датум:

Понуђач:

___________________________

___________________________
М.П.
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАBЕ О НЕЗАBИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као и
чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину
доказивања
испуњености
услова
("Сл.
гласник
РС"
бр.
86/2015)
______________________________________________________________________________________,
као понуђач, са адресом __________________________________________________, дајем:

ИЗЈАBУ О НЕЗАBИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам Понуду у поступку за јавну
набавку добара - програм за пословање и антивирус програм ЈНМВ бр. Д-1.1.1/2017, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Понуђач:

___________________________

___________________________
М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа
у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака
за сваког понуђача из групе понуђача.).
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ст. 1. тач. 1),
2) и 4) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник Понуђача _____________________________________________________________, из
________________________ дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да у поступку јавне набавке
мале вредности добара - “Набавка добара- програм за пословање и антивирус програм ЈНМВ бр. Д1.1.1/2017“, испуњавам све услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.

Датум:
__________________________

Понуђач:
М.П.

___________________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака
за сваког понуђача из групе понуђача.).
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2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4)
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник Подизвођача _____________________________________________________________, из
________________________ дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да у поступку јавне набавке
мале вредности добара - “Набавка добара- програм за пословање и антивирус програм ЈНМВ бр. Д1.1.1/2017“, испуњавам све услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.

Датум:

__________________________

Подизвођач:

М.П.

___________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом (копирати у довољном броју примерака за сваког
Подизвођача.)
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник” РС 124/2012, 14/15 и 68/15)
и члана 6. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл гласник” бр. 86/2015), као заступник
Понуђача/Подизвођача/Члана групе дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач/Подизвођач/Члан групе____________________________________________________ (назив
Понуђача/Подизвођача/Члана групе), из ______________________________ у поступку за јавне
набавке добара- програм за пословање и антивирус програм ЈНМВ бр. Д-1.1.1/2017, поштовао је
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Датум:
__________________________

Понуђач:
М.П.

___________________________

Напомена:
Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког Подизвођача (Изјаву копирати у довољном броју примерака за сваког
Подизвођача.).
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака
за сваког понуђача из групе понуђача.).
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XII МОДЕЛ УГОВОРА
За Партију 1
о набавци добара – програма за пословање за потребе Предшколске установе „Наша радост“ из Суботице
Закључен дана ____________ године у Суботици између:

1. Предшколска установа „Наша радост“, Суботица, ул. Антона Ашкерца бр. 3, матични број
08067783, ПИБ 100960649, коју заступа директор проф. деф. Јашо Шимић, (у даљем тексту
Наручилац).
2.
Пун
назив
понуђача
испоручиоца
_________________________________,
из
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________ код
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________
(у даљем тексту Испоручилац) са друге стране.
3. Пун назив подизвођача/учесника у заједничкој понуди____________________________, из
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________ код
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________,
су учешћем у понуди од _________%.
4. Пун назив подизвођача /учесника у заједничкој понуди_________________________, из
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________ код
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________,
су учешћем у понуди од _________%.
5. Пун назив подизвођача /учесника у заједничкој понуди_________________________, из
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________ код
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________,
су учешћем у понуди од _________%.
Напомена: Тачке 3, 4 и 5 попуњавају се у случају подношења заједничке понуде односно понуде
са учешћем подизвођача.
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац Одлуком бр. ____________од ________ 2017.
године, изабрао Испоручиоца као најповољнијег понуђача за набавку добара из Партије 1 – програм
за пословање за потребе Предшколске установе „Наша радост“ из Суботице, по спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности бр. Д-1.1.1/2017, те су се споразумеле о следећем:
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Предмет Уговора

Члан 1.
Предмет уговора је уступање права, на трајно коришћење програма за пословање кога чине рачунски
програми и њихове прераде и дораде, намењених да олакшају и унапређења пословања Предшколске
установе „Наша радост“ из Суботице, по спецификацији усвојене Понуде Испоручиоца бр.
____________ од _____________ године, која је дата у прилогу и чини саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Испоручилац je нoсилaц aутoрских имoвинских прaвa нa програму (сoфтвeру) у смислу прoписa
кojимa сe урeђуje aутoрскo прaвo.
Стицaњeм прaвa кoришћeњa Сoфтвeрa, Наручилац нe стичe прaвo нa дoбиjaњe извoрнoг кoдa.
Члан 3.
Овим уговором Испоручилац се обавезује да:
- уступи неискључиво право коришћења програма, као и свих прерада и дорада истог;
- испоручи програм који је предмет набавке, у свему према потребема и захтевима Наручиоца у року до
__________ дана (рок не може бити дужи од 10 дана), од дана потписивања уговора,
- поступи по примедбама Наручиоца, како би програм био усклађен са стварним потребама
Наручиоца,
- гарантује могућност надоградње и усклађивања програма за све време његовор коришћења;
- да порступа са пажњом доброг привредника,
- презентује програм пред претходно оформљеном комисијом од стране Наручиоца,
- изврши упознавање и обуку запослених,
- отклони скривене недостатке софтвера који испоручује у року не дужем од 2 (два) дана од дана пријаве,
- за инсталирање и правилан рад софтвера користи техничке ресурсе којима располаже Наручилац,
- ако произвођач системског софтвера (база података, сервер и сл.), односно произвођач платформе
нa кojoj сoфтвeр рaди, нa тржистe плaсирa испрaвкe сoфтвeрa (patch-eve), Испоручилац ниje oбaвeзaн
дa o oвoмe oбaвeсти Наручиоца, нити je дужaн дa Наручиоцу инстaлирa oвe испрaвкe, осим укoликo
угoвoрнe стрaнe o тoмe пoстигну пoсeбaн дoгoвoр;
- обезбеди тајност података Наручиоца како за време трајања, тако и истеку важења уговора.
- je у oбaвeзи дa прaти измeнe пoзитивних прoписa, кao и дa у штo крaћeм рoку најкасније до почетка
примене прописа изрaди oдгoвaрajућу прeрaду сoфтвeрa, јер у супротном сноси одговорност за
неуредно извршење обавеза.
Овим уговором Наручилац посла се обавезује да:
- програм (софтвер) неће пренети, односно уступити трећим лицима;
- без претходне писмене сагласности Испоручиоца неће умножавати, нити правити измене софтвера;
-је упознат да је свaкo нeoвлaшћeнo умнoжaвaњe, инстaлирaњe, кoришћeњe или злoупoтрeбa
сoфтвeрa нa билo кojи нaчин, кaжњивo дeлo и oснoв пoтрaживaњa нaкнaдe штeтe oд стрaнe
Испоручиоца;
- упутства која прими од Испоручиоца приликом инсталације програма неће уступати трећим лицима
или користити у друге сврхе осим за сопствену употребу, без писменог одобрења Испоручиоца;
- oбeзбeди прaвo кoришћeњa Microsoft eксплoaтaциoнoг oкружeњa, прaвo кoришћeњa Sybase SQL
Aniwhere relacione бaзe пoдaтaкa и oдгoвaрajућу рaчунaрску oпрeму пoтрeбнe зa испрaвнo
функциoнисaњe сoфтвeрa;
- oбeзбeди дa рaчунaри нa кojимa je инстaлирaн сoфтвeр нa oдгoвaрajући нaчин буду oбeзбeђeни oд
утицaja рaчунaрских вирусa и oд нeстaнкa струje и струjних удaрa;
- му je пoзнaтo дa нeкe oпциje сoфтвeрa oмoгућуjу вeзу сa Microsoft Office сoфтвeрoм или сoфтвeрoм
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других прoизвoђaчa који није под контролом Испоручиоца;
- исплати програм за пословање у складу са уговором;
- омогући приступ информационом систему само у оном делу који је потребан за израду програма;
- формира Комисију за утврђивање усклађености програма са стварним потребама Наручиоца.
Члан 4.
Пoд инстaлaциjoм сoфтвeрa пoдрaзумeвa сe инстaлaциja извршнe вeрзиje сoфтвeрa.
Пoд инстaлaциjoм сoфтвeрa сe нe пoдрaзумeвa инстaлaциja или испoрукa извoрнoг кoдa.
Вредност добара – цена
Члан 5.
Цена добра које је предмет овог Уговора без ПДВ-а износи _________________
динара
(словима:____________________________________________________). Вредност ПДВ-а на добра
која се опорезује по стопи од ________% износи __________________________ динара.
(словима:______________________________________________________________________),
док
укупна вредност добара износи _____________________________________________________ динара
(словима:________________________________________________________________ )
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на
основу којих је одређена, осим у случајевима предвиђеним овим уговором.
Услови и начин плаћања
Члан 6.
Плаћање ће се вршити у року од _________ дана, ( словима: _________________________ ) од дана
испостављања
фактуре
на
адресу
Наручиоца,
на
текући
рачун
Извршиоца
бр.:________________________, који се води код ____________________________(унети назив
банке).
Уговорне стране су сагласне да ће обавезе настале по овом уговору, које доспевају у наредној
буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Средства обезбеђења

Члан 7.
Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу бланко сопствену
меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница
и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од
10% од вредности уговора без ПДВ-а.
Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 30
дана дужи од истека важења уговора.
Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором .
Раскид Уговора
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Члан 8.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор:
- уколико Испоручилац касни са извршењем своје уговорне обавезе,
- уколико Испоручилац не поштује рокове испоруке из члана 3. став 1.
- уколико испоручена добра не испуњавају техничке карактеристике наведене у понуди
Испоручиоца, а Испоручилац није поступио по примедбама овлашћеног лица Наручиоца,
- у случају недостатка средстава за његову реализацију,
- уколико Испоручилац не постипа са пажњом доброг привредника,
- уколико Испоручилац грубо крши и остале одредбе овог Уговора.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој
уговорној страни.
Дан достављања изјаве из претходног става, сматра се даном раскида уговора.
Виша сила
Члан 9.
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које доведу до ометања или
онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим уговором, рокови извршења обавеза ће се
продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се
догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од
стране погођене вишом силом,а који у потпуности или делимично спречавају уговорне стране да
изврше уговорне обавезе.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) саобраћајне и
природне катастрофе, аката међународних органа или организација и слично.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о
настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
Остале одредбе
Члан 10.
Обавезе Извршиоца услуга су дефинисане понудом бр. __________ од ____________ године.
Наручилац и Испоручилац својим потписом на овом Уговору потврђују могућност измене уговора о
јавној набавци без спроведеног поступка јавне набавке тако што се може повећати обим предмета
набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од
вредности из чл 5. ст. 1. овог Уговора.
Члан 11.
Уговорне стране сагласно констатују да уколико наступе околности које отежавају испуњење
уговора, односно уколико исте доведу у питање његову сврху, те се исти не можа као такав одржати
на снази, уговор се може изменити, с тим да страна која тражи раскид уговора мора доказати
околности које доводе у питање сврху уговора.
Уколико Наручилац оцени да су околности такве да заиста доводе у питање сврху одржавања на
снази таквог уговора може дозволити измену истог.
Измена уговора се не може тржити у року важења понуде.

Члан 12.
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Ако је Наручилац због закашњења у извршењу уговорне обавезе Испоручиоца претрпео штету,
припада му право на накнаду штете, с тим да настанак исте мора доказати Наручилац.
Члан 13.
Саставни део уговора чини:
Образац техничке спецификације;
Образац понуде из конкурсне документације,
Образац структуре цена са упутством како да се попуни.
Члан 14.
Овај Уговор се закључује на одређено време и мора бити реализован најкасније до
____________2018. године.
За све евентуалне измене овог уговора сачиниће се Анекс уговора.
Члан 15.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим
односима и Закона о ауторским и сродним правима.
Члан 16.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође,
уговара се надлежност Привредног суда у Суботици.
Члан 17.
Овај уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна.
Члан 18.
Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерка, од којих по 3 (три) задржава Наручилац, док 2
(два) задржава Понуђач.
.
Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан.

НАРУЧИЛАЦ:

ИСПОРУЧИЛАЦ:
М.П.

М.П.

Име и презиме овлашћеног лица

Име и презиме овлашћеног лица

Члан групе понуђача
____________________________

Члан групе понуђача
____________________________
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Члан групе понуђача
____________________________

Напомена: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела уговара,
овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
модела уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац
модела уговора.
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МОДЕЛ УГОВОРА
За Партију 2
о набавци добара – антивирус програм за потребе Предшколске установе „Наша радост“ из Суботице
Закључен дана ____________ године у Суботици између:

1. Предшколска установа „Наша радост“, Суботица, ул. Антона Ашкерца бр. 3, матични број
08067783, ПИБ 100960649, коју заступа директор проф. деф. Јашо Шимић, (у даљем тексту
Наручилац).
2.
Пун
назив
понуђача
испоручиоца
_________________________________,
из
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________ код
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________
(у даљем тексту Испоручилац) са друге стране.
3. Пун назив подизвођача/учесника у заједничкој понуди____________________________, из
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________ код
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________,
су учешћем у понуди од _________%.
4. Пун назив подизвођача /учесника у заједничкој понуди_________________________, из
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________ код
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________,
су учешћем у понуди од _________%.
5. Пун назив подизвођача /учесника у заједничкој понуди_________________________, из
_________________________ ул. и бр. ____________________________, матични број
__________________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________________ код
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________,
су учешћем у понуди од _________%.
Напомена: Тачке 3, 4 и 5 попуњавају се у случају подношења заједничке понуде односно понуде
са учешћем подизвођача.
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац Одлуком бр. ____________од ________ 2017.
године, изабрао Испоручиоца као најповољнијег понуђача за набавку добара из Партије 2 –
антивирус програм за потребе Предшколске установе „Наша радост“ из Суботице, по спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности бр. Д-1.1.1/2017, те су се споразумеле о следећем:
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Предмет Уговора

Члан 1.
Предмет уговора је набавка антивирус програма за потребе Предшколске установе „Наша радост“ из
Суботице, по спецификацији усвојене Понуде Испоручиоца бр. ____________ од _____________
године, која је дата у прилогу и чини саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Овим уговором Испоручилац се обавезује да:
- испоручи програм који је предмет набавке, у свему према потребема и захтевима Наручиоца у року до
__________ дана (рок не може бити дужи од 5 дана), од дана потписивања уговора,
- поступи по примедбама Наручиоца, како би програм био усклађен са стварним потребама
Наручиоца,
- да порступа са пажњом доброг привредника,
- изврши инсталирање антивирус програма.

Овим уговором Наручилац посла се обавезује да:
- исплати уговорену вредност,
- омогући приступ информационом систему само у оном делу који је потребан за инсталацију
програма;
Вредност добара – цена
Члан 3.
Цена добра које је предмет овог Уговора без ПДВ-а износи _________________
динара
(словима:____________________________________________________). Вредност ПДВ-а на добра
која се опорезује по стопи од ________% износи __________________________ динара.
(словима:______________________________________________________________________),
док
укупна вредност добара износи _____________________________________________________ динара
(словима:________________________________________________________________ )
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на
основу којих је одређена, осим у случајевима предвиђеним овим уговором.
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Плаћање ће се вршити у року од _________ дана, ( словима: _________________________ ) од дана
испостављања
фактуре
на
адресу
Наручиоца,
на
текући
рачун
Извршиоца
бр.:________________________, који се води код ____________________________(унети назив
банке).
Уговорне стране су сагласне да ће обавезе настале по овом уговору, које доспевају у наредној
буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Средства обезбеђења

Члан 5.
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Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу бланко сопствену
меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница
и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од
10% од вредности уговора без ПДВ-а.
Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 30
дана дужи од истека важења уговора.
Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором .
Раскид Уговора
Члан 6.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор:
- уколико Испоручилац касни са извршењем своје уговорне обавезе,
- уколико Испоручилац не поштује рокове испоруке из члана 2. став 1.
- уколико испоручена добра не испуњавају техничке карактеристике наведене у понуди
Испоручиоца, а Испоручилац није поступио по примедбама овлашћеног лица Наручиоца,
- у случају недостатка средстава за његову реализацију,
- уколико Испоручилац не постипа са пажњом доброг привредника,
- уколико Испоручилац грубо крши и остале одредбе овог Уговора.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој
уговорној страни.
Дан достављања изјаве из претходног става, сматра се даном раскида уговора.
Виша сила
Члан 7.
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које доведу до ометања или
онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим уговором, рокови извршења обавеза ће се
продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се
догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од
стране погођене вишом силом,а који у потпуности или делимично спречавају уговорне стране да
изврше уговорне обавезе.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) саобраћајне и
природне катастрофе, аката међународних органа или организација и слично.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о
настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
Остале одредбе
Члан 8.
Обавезе Извршиоца услуга су дефинисане понудом бр. __________ од ____________ године.
Наручилац и Испоручилац својим потписом на овом Уговору потврђују могућност измене уговора о
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јавној набавци без спроведеног поступка јавне набавке тако што се може повећати обим предмета
набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од
вредности из чл 3. ст. 1. овог Уговора.
Члан 9.
Уговорне стране сагласно констатују да уколико наступе околности које отежавају испуњење
уговора, односно уколико исте доведу у питање његову сврху, те се исти не можа као такав одржати
на снази, уговор се може изменити, с тим да страна која тражи раскид уговора мора доказати
околности које доводе у питање сврху уговора.
Уколико Наручилац оцени да су околности такве да заиста доводе у питање сврху одржавања на
снази таквог уговора може дозволити измену истог.
Измена уговора се не може тржити у року важења понуде.
Члан 10.
Ако је Наручилац због закашњења у извршењу уговорне обавезе Испоручиоца претрпео штету,
припада му право на накнаду штете, с тим да настанак исте мора доказати Наручилац.
Члан 11.
Саставни део уговора чини:
Образац техничке спецификације;
Образац понуде из конкурсне документације,
Образац структуре цена са упутством како да се попуни.
Члан 12.
Овај Уговор се закључује на одређено време и мора бити реализован најкасније до
____________2018. године.
За све евентуалне измене овог уговора сачиниће се Анекс уговора.
Члан 13.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 14.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође,
уговара се надлежност Привредног суда у Суботици.
Члан 15.
Овај уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерка, од којих по 3 (три) задржава Наручилац, док 2
(два) задржава Понуђач.
.
Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан.
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НАРУЧИЛАЦ:

ИСПОРУЧИЛАЦ:
М.П.

М.П.

Име и презиме овлашћеног лица

Име и презиме овлашћеног лица

Члан групе понуђача
____________________________

Члан групе понуђача
____________________________
Члан групе понуђача
____________________________

Напомена: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела уговара,
овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
модела уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац
модела уговора.
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XIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз
понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају
бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА
Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне
документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што
понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.
У случају грешака насталих писањем приликом уношење података у конкурсну документацију
понуђач може извршити исправку истих тако што ће погрешан податак прецртати, поред уписати
исправан и све то оверити својим печатом и потписати.
Пожењно је да сви документи поднети у понуди морају бити повезани јемствеником у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Тражена средства
финансијског обезбеђења понуђач доставља у пвц фолији, запечећена и на тај начин их повезује са
осталим документима. Други примерак конкурсне документације понуђач доставља као фотокопију
првог оригиналног примерка са свим образцима и доказима.
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 понуда први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији потребно је навести назив, адресу Понуђача и број телефона.
Уколико Понуђач понуду подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити да се ради о
понуди са Подизвођачем и навести називе, адресу и број телефона свих учесника у понуди.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе, адресу и број телефона свих представника понуђача у заједничкој
понуди.
Понуду се доставља на адресу:
Предшколска установа „Наша радост“ ул. Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица
са назнаком:
“ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ПРОГРАМ ЗА ПОСЛОВАЊЕ- ПОСТУПАК
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. Д-1.1.1/2017 -НЕ ОТВАРАТИ“
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 08.06.2017. године до
10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно Наручулац ће Понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди
о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју Наручилац није примио у
року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се
могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
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Понуда мора да садржи:
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац техничке спецификације;
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде;
- Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН;
- Споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке – уколико понуду подноси група понуђача
- Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора;
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене са упутством како да се попуни;
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди;
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 1. тач. 1), 2)
и 4);
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. ЗЈН;
- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова
припреме понуде, потписан и оверен печатом – није обавезан део понуде.
- У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, понуду припремити у складу како је
предвиђено конкурсном документацијом.
Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате
у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
матерјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране
сваког Понуђача из групе понуђача. У случају да се Понуђачи определе да један понуђач из групе
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора
бити достављен уз понуду.
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И НАЧИН НА КОЈИ СЕ
ПОДНОСИ ТАКВА ПОНУДА
Предмет јавне набавке је обликована у две партије. Понуђач може поднети понуду за целокупну
напавку или одређену партију и у складу са тим је дужан да попуни образце из понуде.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења
односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Предшколска установа „Наша
радост“, Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – програм за пословање и антивирус програм бр. Д1.1.1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”, или
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„Допуна понуде за јавну набавку добара – програм за пословање и антивирус програм бр. Д1.1.1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Опозив понуде за јавну набавку добара - програм за пословање и антивирус програм бр. Д1.1.1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - програм за пословање и антивирус програм
бр. Д-1.1.1/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. Уколико Понуђач понуду
подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити да се ради о понуди са Подизвођачем и
навести називе, адресу и број телефона свих учесника у понуди. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да
повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду
подноси са подизвођачем , проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који
не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Понуђача који подноси понуду
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору. Понуђач је дужан да за подизвођаче
достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у
складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
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 зантну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организавију надлежну
за заштиту конкуренције.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред Наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђач у Образцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Задруга може поднети пунуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити у року од:
- 45 (четрдесетпет) дана уколико уговор буде закључен између јавног сектора и привредног
субјекта, у ком је јавни сектор дужник у складу са чл. 4.ст.1. Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015);
- 60 (шездесет) дана уколико уговор буде закључен између субјеката јавног сектора у складу са
чл. 4.ст.1. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Сл. гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015);
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда, у складу са
чланом 90. Закона о јавним набавкама.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
Понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна у току периода важења уговора и не може се мењати, осим у случајевима
предвиђеним конкурсном документацијом и уговором.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има
предност у случају несагласности са нумерички израженом ценом.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Обавеза Понуђача и Наручиоца је да изврше рачунску проверу цена из понуде.
11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈА СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ
а) Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко, соло, без протеста, оверену и потписану,
наплативу на први позив меницу са одговарајућим меничним овлашћењем за озбиљност понуде у
износу од 10% од укупне вредности са ПДВ-ом у корист наручиоца са роком важности 30 (тридесет)
дана дужим од датог рока за испоруку добара.
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Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо.
Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа овереног од стране
пословне банке са датумом након објављивања позива за подношење понуда, којим се доказује да је
лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема
ограничења за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница.
б) Понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу бланко сопствену
меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница
и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од
10% од вредности уговора без ПДВ-а.
Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке, са датумом након објављивања позива за подношење понуда коју Испоручилац
наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 30 дана дужи од истека важења
уговора.
Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором .
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Одлуком Управног одбора Установе дел. бр. 326/04 од 14.02.2017. године процењена вредност јавне
набавке одређена је као тајни податак, те иста неће бити саопштена до момента отварања понуда.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА
Конкурсна документација садржи комплетну техничку документацију.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама,
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при
чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ добара – програм за
пословање и антивирус програм бр. Д-1.1.1/2017“ на неки од следећих начина: факсом на бр.
024/646-411 или на е-маил: sanja.sujica@nasaradost.edu.rs.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује
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конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. став 1.
Закона: “Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем
од стране наручиоца на Порталу јавних набавки “
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача
(члан 93. Закона).
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени
рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код
Понуђача, као и код његовог Подизвођача.
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси Понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат односно
заинтересовано лице које има интерес за доделу оквирног споразума у конкретном поступку јавне
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог 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, осим уколико законом није другачије одређено.
- О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од пријема
захтева за заштиту права.
- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
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уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац преузме пре истека рока за
подношење понуда, а нокон истека рока из чл. 149. ст. 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) 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 пре
истека рока за подношење захтева из чл. 149. ст. 3 и 4, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
- Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту
права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
- Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2.
овог закона, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом
захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из чл. 150. ст. 2. и 3. и ако наручилац или
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
Захтев за заститу права садржи:
- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- назив и адресу наручиоца;
- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- потврду о уплати таксе из чл. 156. ЗЈН;
- потпис подносиоца.
Потврдом о уплати таксе се потврђује да је такса уплаћена и која се прилаже уз Захтев за заштиту
права приликом подношења наручиоцу, како би се исти сматрао потпуним;
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 84030678845-06 уплати таксу у износу од 60.000,00 динара (шифра плаћања: 253; сврха: ЗЗП, назив
наручиоца и број или ознаку јавне набавке ; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, позив на бр.
бр. или ознака јавне набавке).
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је исти додељен у року од 8
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.
19. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне
набавке, наручилац ће објавити у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, односно
коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
20. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу
са чл. 3. тач. 31), 32) и 33) ЗЈН.
Такође наручилац ће одбити понуду ако:
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
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понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама.
Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор најповољније
понуде.
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или
услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се јавна набавка неће
понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама).
Предметну одлуку Наручилац ће образложити, навести разлоге обуставе поступка, упутство о
правном средству и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 3
(три) дана од дана доношења.
-

21. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спроведеног поступка јавне набавке
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од
укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не
може да буде већа од вредности из чл 3. ст. 1. уговора.
Након закључења уговора јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних
елемената уговора из објективних разлога.
Измена уговора се може извршити уколико наступе околности које отежавају испуњење уговора,
односно уколико исте доведу у питање његову сврху, те се исти не можа као такав одржати на снази,
с тим да страна која тражи раскид уговора мора доказати околности које доводе у питање сврху
уговора.
Уколико Наручилац оцени да су околности такве да заиста доводе у питање сврху одржавања на
снази таквог уговора може дозволити измену истог.
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које доведу до ометања или
онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим уговором, рокови извршења обавеза ће се
продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се
догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од
стране погођене вишом силом,а који у потпуности или делимично спречавају уговорне стране да
изврше уговорне обавезе.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) саобраћајне и
природне катастрофе, аката међународних органа или организација и слично.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о
настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
Изменом уговора о јавној набавци не може се мењати предмет набавке. У случају измене уговора
неручилац је дужан да донесе Одлуку о измени уговора, која садржи све битне елементе из Прилога
3Л ЗЈН, да исту објави на Портал јавних набавки и својој интернет страници, као и да достави
извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
*За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним
набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
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