ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА
11000 Београд
Риге од Фере бр.4

ЈНМВ БР. 1.2.3/2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА УСЛУГЕ ПРОГРАМИРАЊА И КОМПЈУТЕРСКИХ УСЛУГА ЗА
ПОТРЕБЕ ЗАВОДА У 2019. ГОДИНИ

март 2019. године

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 1.2.3/2019

1/ 40

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), 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 ЈНМВ број 1.2.3/2019, деловодни број 259 od 14.03.2019. године и
Решења о образовању комисије за ЈНМВ број 1.2.3/2019, деловодни брoj 260
od 14.03.2019. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – НАБАВКА УЛУГЕ ПРОГРАМИРАЊА И
КОМПЈУТЕРСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАВОДА У 2019. ГОДИНИ
ЈНМВ број 1.2.3/2019
Конкурсна документација садржи:
- Опште податке о набавци и предмету јавне набавке;
- Техничку спецификацију набавке компјутерских услуга (предмет, опис,
техничке карактеристике, функционалне и остале захтеве, тестирање,
технолошки квалитет, рок извршења услуге, решавање рекламација,
гарантни рок и сл.);
- Услове за учешће у поступку јавне набавке из чл 75. и чл. 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова;
- Упутство понуђачима како да сачине понуду;
- Обрасце који чине саставни део понуде;
- Критеријум за доделу уговора;
- Модел уговора.
- Образац трошкова припреме понуде
- Образац изјаве о независној понуди
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број 1.2.3/2019 је набавка услуге
програмирања и компјутерских услуга за Завод за проучавање културног
развитка у 2019. години.
Назив и ознака из општег речника набавки: 72200000 – услуге програмирања и
саветодавне услуге.
2. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Завод за проучавање културног развитка
Адреса: Београд, ул. Риге од Фере бр. 4
ПИБ: 100057744
Матични број: 07020139
Шифра делатности: 7220
Интернет страница: www.zaprokul.org.rs
Контакт: Данијела Обрадовић, секретар Наручиоца, е-маил:
danijela@zaprokul.org.rs, сваким радним даном у времену од 08 до 16 сати.
Преузимање конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети преко Портала јавних набавки или
интернет странице наручиоца www.zaprokul.org.rs
Није у питању резервисана јавна набавка
Не спроводи се електронска лицитација
Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о
јавној набавци.
Рок и начин подношења понуде:
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и
на интернет страници Завода за проучавање културног развитка дана
18.03.2019. године.
Рок за подношење понуде најкасније до 28.03.2019. године до 10 сати.
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Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу: Завод
за проучавање културног развитка, Београд, Риге од Фере 4.
Неблаговременом се сматра понуда понуђача која није стигла на адресу
наручиоца до дана 28.03.2019. године до 10 сати, по локалном времену.
Отварање понуда:
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица.
Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест
28.03.2019. године у 10:30 сати. Отварање понуда ће се обавити у
просторијама Наручиоца – Завода за проучавање културног развитка, Риге од
Фере бр. 4 у Београду. Представници Понуђача морају имати овлашћење које
ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда уколико желе
да активно учествују у поступку отварања понуда.
Адреса и интернет страница државног органа или организације, односно
органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где
се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама,
заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и
слично:
Пореска управа Републике Србије
Саве Машковић 3
11000 Београд, Република Србија
www.poreskauprava.gov.rs
Завод за социјално осигурање
Булевар уметности 10, 11070 Нови Београд, Република Србија
www.zso.gov.rs/index.htm
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
Немањина 11, 11000 Београд, Република Србија http.//www.minrzs.gov.rs
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија
www.merz.gov.rs
Агенција за заштиту животне средине
Руже Јовановић 27а, 11160 Београд (улаз из Жабљачке улице), Република
Србија
www.sepa.gov.rs
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈНМВ бр. 1.2.3/2019
Предмет: јавнa набавка мале вредности- набавка услуге програмирања и
компјутерских услуга за потребе Завода у 2019. години.
Предмет набавке обухвата следеће радне задатке:
ЗАДАТАК бр. 1. - Миграција и унапређење веб портала часописа
„Култура“ (http://www.casopiskultura.rs/ ) на посебан web сервер.
ЗАДАТАК бр. 2. - Унапређење постојеће инфраструктуре и функционалности
апликације ”е-Култура” као и програмирање модула о програмима институција
ЗАДАТАК бр. 3. - Програмирање и дизајн „временскe линијe“ развоја културе у
Србији
ЗАДАТАК бр. 4. - Редизајнирање интернет презентације zaprokul.org.rs
ЗАДАТАК бр. 5. – Додатно програмирање и дизајнирање за потребе
реализације горенаведена четири задатка, ангажовањем сениор програмера
120 сати по налогу Наручиоца
Задатак
број

Опис услуге

1.

Миграција и унапређење веб портала часописа „Култура“
Извршити комплетну миграцију веб портала часописа
„Култура“ (http://www.casopiskultura.rs/ ) на посебан web сервер закупљен код
комерцијалног провајдера, уз задржавање свих постојећих функционалности:
•
•
•

Креирање нове публикације
Креирање нове актуелности (вести)
Претрага публикација

и додавање странице о преведеним чланцима и чланцима објављеним на страним
језицима у часопису Култура на оба постојећа језика (енглески и српски)
Додатни захтеви – Андроид апликација
Допунити апликацију са новим страницама на српском и енгледком језику:
 О часопису
 Вести
 Редакција
 Теме/Упутства
 Контакт
 страницу о преведеним чланцима и чланцима објављеним на страним
језицима у часопису Култура на оба постојећа језика (енглески и српски)
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2.

Унапређење постојеће инфраструктуре и функционалности апликације ”еКултура”( http://srv.zaprokul.org.rs:55005/Search/BusinessPartnerSearch ).
Апликација е-Култура портал треба да садржи следеће функционалности по
постојећим страницама:


Миграција постојећих података

Потребно је урадити комплетну миграцију постојећих података из старе базе
података:





Миграцију корисничких налога



Миграцију установа



Миграцију упитника и одговора на исте



Миграцију свих шифарника (места, општине, итд)

Унапредити дизајн портала
 боја позадине делова портала
 одговарајући фонтови


У структуру основних података о свакој институцији убацити три нова поља
за координате.
Називи поља:



Latitude (формат броја: 42.55255)



Longitude (формат броја: 21.89660)



Coordinate (представља спојена два претходна поља са зарезом као
сепаратором, нпр: 42.55255, 21.89660)



Импортовати податке о координатама за све институције из постојећег
Excel фајла, по јединственом ID из обе базе



Повезати базу са Google maps



поље Coordinate убацити у адресар



избором координате да се на мапи (Google maps) покаже тачна локација

Линк: Актуелно


Омогућити измену (едитовање) постојећих информација



Омогућити да се сви постављени документи приликом преузимања
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отварају у новом табу
Линк: Публикације


Омогућити измену (едитовање) постојећих информација



Омогућити да се сви постављени документи приликом преузимања
отварају у новом табу

Линк: О пројекту


Омогућити да се сви постављени линкови отварају у новом табу

Линк: Партнери


Омогућити да се сви постављени линкови отварају у новом табу

Упитник


Додати нови тип питања



Избор типа питања – поред постојећих (да/не, понуђени одговори,
нумеричко поље, слободан текст) додати и тип где ће бити могуће
изабрати више понуђених одговора (понуђени одговори-мултипли)



Омогућити завршавање анкете, без обзира да ли је одговорено на сва
питања



Формати бројева код питања где је одговор број



предвидети могућност унапред задатог формата за унос бројева за
следеће типове уноса бројева:
 са сепаратором за хиљаде (нпр: 1,234)
 година (нпр: 1938)
 проценат (нпр: 56.2%)
 новчани износ (нпр: 1,234,567.00)



Брисање упитника




Омогућити брисање комплетног упитника

Ознака послатог захтева за упитник у налогу корисника


Када се улогује корисник, не појављује се одмах ознака (број у
црвеном кругу) да треба да попуни упитник, него тек кад се
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кликне на Ажурирање података
Институције:
Додати тагове, додавање и брисање тагова и повезивање са институцијама и те
тагове убацити у претрагу.
Програми:
Додати програме институција и направити посебну претрагу самих програма.
Један програм се дефинише временом у ком се извршава, описом на више језика
(српски, енглески и још три језика), дефинисањем аутора, местом на коме се
извршава и додатним описима.
У претрагу укључити сва поља која се користе за дефинисање програма и тагове
који ће имати могућност да се уносе нови и бришу они који се не користе.
Овај део апликације имплементирати тако да се приказ свих форми и садржаја
види добро и једноставно користи на десктоп верзији, мобилним телефонима и
уређајима осетљивим на додир.

3.

Програмирање и дизајн „временскe линијe“ развоја културе у Србији
-

Израдити и дизајнирати насловну страну „временске линије“ са
одговарајућим линковима

Одреднице временске линије


Структура поља одреднице


Врста одреднице (текст поље, ћирилица и латиница) – догађај, личност и
предмет



Назив одреднице (текст поље, ћирилица и латиница)



Временски период/Ера (4 поља; Година од – Ера; Година до-Ера)



Кратак опис (текст поље, ћирилица и латиница)



Дужи опис (текст поље, ћирилица и латиница)



Линк (поље за линк)



Линк видео записа (поље за линк)



Категорије одреднице (текст поље, ћирилица и латиница) - 82 категорије



Везе са одредницама (поље за линк)
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Фотографије



Импорт података из постојеће базе



Дизајн апликације



Могућност претраге и приказа одредница на основу унетих елемената



Могућност слања предлога садржаја одредница од стране посетилаца сајта и
опција за њихово одобравање после прегледа од стране овлашћеног лица



Осигурати да се приказ свих форми и садржаја види добро и једноставно
користи на десктоп верзији, мобилним телефонима и уређајима осетљивим на
додир.



Вишејезичност је потребно имплементирати са могућношћу уношења података
и на српском (ћирилица и латиница ) и на енглеском, кинеском и руском



Могућност дељења одредница путем социјалне мреже („share link“)
Израдити административни портал „временске линије“ са следећим
функционалностима:
-

преглед и ажурирање корисничких налога

-

отварање налога

-

промена лозинке корисницима

-

суспензија налога

-

верификација одредница

-

објављивање верификованих одредница

-

одбијање предложених одредница

Систем треба да чува податке о временским тренуцима акција над
одредницама – време креирања, време измене, време одбијања, време
верификације и објављивања
Израдити кориснички портал „временске линије“, на веб адреси која није
директно доступна корисницима портала, са следећим функционалностима:
-

дефинисање одредница

-

смештање свих елемената одредница

-

чување радне верзије одредница

-

претрага одредница
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Портал мора бити обезбеђен и доступан овлашћеним лицима са исправном
комбинацијом корисничког имена и лозинке. Формат лозинке треба бити строго
дефинисан и провераван од стране система (лозинка од минимум 8 карактера, од
тога минимално једна нумеричка вредност). Корисничке налоге ће отварати
овлашћена лица Администраторског портала.
Захтев за понуђача: Понуђач је дужан да уз понуду достави у штампаном облику
предлог концепта и предлог дизајна временске линије који су у потпуности
усклађени са свим захтевима из техничке спецификације.

4
5

Редизајн интернет презентације zaprokul.org.rs
Израдити решење са модерним дизајном и имплементирати нови дизајн на
постојећој интернет презентацији на српском и енглеском језику.
Додатно програмирање и дизајнирање за потребе реализације горенаведена
четири задатка, ангажовањем сениор програмера 120 сати по налогу Наручиоца

 Захтеви за тестирањем
У току испоруке пројекта потребно је минимално извршите доле наведене
врсте тестирања. Сваки извештај о тестирању потребно је да буде усаглашен
од стране бизнис корисника и техничког лица од стране наручиоца.
№

Врсте тестирања

Минимални захтеви за тестирањем

1.

Функционално тестирање

Потребно је извршити тестирање свих функционалности
описаних у Функционалној спецификацији апликације.

2.

Тестирање перформанси

Тестирање перформанси система и брзине извршавања
операција у склопу основних функционалности.

Тестирање оптерећења

Извршење теста перформанси путем слања/пријема
великог броја/обима информација у исто време у
трајању од 5 до 30 минута, зависно од броја
конкурентних корисника. Потребно је урадити тест на
разном броју конкурентних корисника (1, 5, 10, 50). Тест
треба да користи репрезентативни микс трансакција, да
не понавља идентичне захтеве и да узме у обзир сва
потенцијална кеширања имплементирана у самој
апликацији. У извешатју треба навести и све
релевантне бројаче перформанси (заузеће процесора,
меморије, диска као и проток саобраћаја)

3.
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4.

Извршење теста оптерећења, са 10 и 50 конкурентних
корисника респективно, временски ограниченог на 48
часова. У извешатју треба навести и све релевантне
бројаче перформанси (заузеће процесора, меморије,
диска као и проток саобраћаја) те показати да не
постоји цурење меморије (енг. Memory leak)

Стрес тест

За следеће функционалности потребно је обезбедити
батерију аутоматских тестова:
5.

Аутоматско тестирање



Претрага културних установа



Претрага докумената

Захтев за регистрацијом нове културне установе
Начин извршења
услуга:

Сукцесивно, на основу писаног захтева Наручиоца.

Технологија:

Постојећа инфраструктура наручиоца намеће следећа
ограничења:

Рок извршења
услуга:

-

Database: Microsoft SQL Server

-

Web server: IIS Server

Не дуже од 40 календарских дана од дана пријема
писаног захтева Наручиоца (укључујући и e-mail
представника наручиоца).
Крајњи рок за испоруку свих наведених ставки је до краја
децембра 2019. године (по захтеву Наручиоца).

Рок за решавање
рекламације:

Не дуже од 2 дана од дана упућивања обавештења о
рекламацији вишег приоритета.

Гарантни рок:

Минимални гарантни рок: 24 месеца од дана извршења
услуге.

Место и контрола
испоруке:

Завод за проучавање културног развитка, Београд, Риге
од Фере 4, уз контролу и пријем пропратне
документације од стране овлашћеног лица наручиоца.
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Напомена:

Понуђач је дужан да уз понуду достави у штампаном
облику предлог концепта и предлог дизајна временске
линије који су у потпуности усклађени са свим захтевима
из техничке спецификације.
За све компоненте система потребно је имати изворни
код (енг. source code) над којим Понуђач има пуну
контролу.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

3.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);

ИЗЈАВА (Образац 5. у прилогу ове
конкурсне документације), којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ст.
Да он и његов законски заступник 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН,
овом
конкурсном
није осуђиван за неко од дефинисане
кривичних
дела
као
члан документацијом
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
ЗЈН);
Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине
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у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4.

Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време. подношења
понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76.
ЗЈН и овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова
Понуђач доказује на начин дефинисан у наредном упутству, и то:
1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом - да Понуђач није
пословао са губитком у претходној обрачунској години;
Доказ: копија извештаја о бонитету или скоринга издатог од стране
надлежног органа или извода из биланса стања , мишљење или исказ банке
за претходну обрачунску годину (2018. година).
Да располаже довољним пословним капацитетом, односно да је у
предходној обрачунској години (2018.) вршио услугу која је предмет јавне
набавке у вредности од мин. 2.500.000,00 динара без урачунатог ПДВ и
да је закључио минимум 1 (један) уговор који је извршио квалитетно, у
уговореним роковима и на уговорени начин и без примедби, а на основу
спроведеног поступка јавне набавке услуге програмирања и компјутерских
услуга.
Доказ: Попуњен, потписан и оверен образац Списак референтних
наручилаца/корисника услуга, и неоверене фотокопије Уговора са
рефернтним наручиоцима/корисницима услуга, који прате списак
рефернтних наручилаца/корисника услуга, на основу којих је понуђач
пружио предметне услуге.
2) Да располаже неопходним кадровским капацитетом.
-да Понуђач у тиму за развој апликације, има минимум једног сениор
програмера са преко 10 година радног искуства у захтеваној технологији,
и то у радном односу са пуним радним временом или повремено радно
ангажоване ван радног односа (сходно чл.197. до 202. Закона о раду).
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Доказ: Приложити фотокопије збирног обрасца М1К, или М4К, или
фотокопију појединачних образаца М или М4 за једног запосленог или радно
ангажованог, као и фотокопије уговора о раду или делу за једног
запосленог/ангажованог, или копију другог, одговарајућег документа, као
релевантан доказ о испуњењу овог услова.
НАПОМЕНА: Докази се достављају уз понуду.
Недостављање било којег доказа у вези додатних услова сматраће
понуду неприхватљивом.
Недостављање било којег од одложених доказа за одабраног Понуђаџа, у
року одређеном за потписивање Уговора, сматраће се да је одабрани
Понуђач одустао од понуде.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и
4. Понуђаџ доказује у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН достављањем ИЗЈАВЕ
(Образац 5. у прилогу ове конкурсне документације), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке. Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица Понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у приказу додатних услова под редним бројем 1, 2 и 3, Понуђач
доказује у складу са чланом 77. став 2. Закона, а на начин који је ближе
дефинисан у оквиру приказа о додатним условима, где је поред наведених
додатних услова предвиђен начин доказивања истих.
Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају Понуђач је дужан да за подизвођача достави
ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у прилогу ове конкурсне документације),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе
Понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у
прилогу ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се Понуђачи из групе
међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
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.
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од
Понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако Понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у Регистру Понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана
75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач у понуди наводи интернет страницу на којој су подаци који су
тражени у оквиру услова јавно доступни (писана изјава дата у слободној
форми са тачним навођењем који подаци тражени у оквиру услова из конкурсне
документације на којој интернет страници су доступни).
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.
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.
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.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом
критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као
релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
2. Елементи критеријума, односно начин 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 најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног Понуђача који је понудио краћи
рок испоруке уговорених услуга. Уколико две или више понуда имају исту
најнижу понуђену цену и исти рок испоруке уговорених услуга, као
најповољнија понуда биће изабрана понуда оног Понуђача који понуди дужи
гарантни рок. Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената
критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, примениће се
критеријум жребања.

ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
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Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
(Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве Понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конkурсном докумeнтацијом,
(Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом
(Образац 6).
7) Образац - Списак реферeнтних наручилаца/корисника услуга (Образац
7)

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку
УСЛУГА ПРОГРАМИРАЊА И КОМПЈУТЕРСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ
ЗАВОДА У 2019. ГОДИНИ
ЈНМВ број 1.2.3/2019
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска
mail):

адреса

понуђача

(e-

Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
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Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
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Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
Набавка услуге програмирања и компјутерских услуга за потребе Завода
у 2019. години.
ЈНМВ број 1.2.3/2019

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања (по испостављању
фактуре
и
комплетне
документације,
максимално 45 дана)
Рок важења понуде (не може бити краћи
од 30 дана од дана отварања понуде)
Рок испоруке (не дуже од 40 календарских
дана од дана пријема писаног захтева
Наручиоца)
Гарантни рок (минимум 24 месеца од дана
извршења услуге)
Рок за решавање рекламације (не дуже од
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2 дана од упућивања обавештења
рекламацији вишег приоритета)

Датум
_____________________________

М.П.

о

Понуђач
________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
НАБАВКА УСЛУГЕ ПРОГРАМИРАЊА И КОМПЈУТЕРСКИХ УСЛУГА
ЗА ПОТРЕБЕ ЗАВОДА У 2019. ГОДИНИ
ЈНМВ број 1.2.3/2019
Редни
број

1

2

3
4

Предмет
ЈНМВ
1.2.3/2019
1
Задатак
број 1. из
техничке
специфика
ције
Задатак
број 2. из
техничке
специфика
ције
Задатак
број 3. из
техничке
специфика
ције
Задатак
број 4. из

Количина
у ком
2

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна
цена без
ПДВ-а
5 (2x3)
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Укупна
цена са
ПДВ-ом
6 (2x4)

5

техничке
специфика
ције
Задатак
број 5. из
техничке
специфика
ције
УКУПНО

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у
колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке
без и са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис Понуђача
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, Понуђач ____________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
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.
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Датум:

М.П.

Потпис Понуђача

(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив Понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке УСЛУГЕ ПРОГРАМИРАЊА И КОМПЈУТЕРСКИХ
УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАВОДА У 2019. ГОДИНИ, ЈНМВ број 1.2.3/2019,
поднео независно, без договора са другим Понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис Понуђача
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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 ЗЈН 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) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.
ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник Понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке УСЛУГЕ ПРОГРАМИРАЊА И
КОМПЈУТЕРСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАВОДА У 2019. ГОДИНИ, ЈНМВ
број 1.2.3/2019, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач.
4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
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средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне
услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном
подизвођача, дајем следећу

и

кривичном

одговорношћу,

као

заступник

ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив подизвођача] у поступку јавне набавке УСЛУГЕ ПРОГРАМИРАЊА И
КОМПЈУТЕРСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАВОДА У 2019. ГОДИНИ, ЈНМВ
број 1.2.3/2019 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
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државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена
печатом.

(ОБРАЗАЦ 7)

СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИОЦА/КОРИСНИКА УСЛУГА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ПРОГРАМИРАЊА И КОМПЈУТЕРСКИХ
УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАВОДА У 2019. ГОДИНИ
ЈНМВ број 1.2.3/2019
Р.
Бр
.
1.

Назив референтног
наручиоца/корисника услуга

Број
закљученог
уговора

Датум
закључења
уговора

Вредност
пружених
услуга у
дин без
ПДВ-а

2.
3.
4.
5.
6.
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7.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА:

Напомена:
- У случају потребе, образац копирати.
- Референтни наручилац са списка мора бити наручилац у складу са Законом
о јавним набавкама.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
________________________

МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ број 1.2.3/2019
НАБАВКА УСЛУГЕ ПРОГРАМИРАЊА И КОМПЈУТЕРСКИХ УСЛУГА за
потребе Завода у 2019. години.

Закључен између:
1. Завод за проучавање културног развитка са седиштем у Београду,
улица Риге од Фере 4, ПИБ: 100057744, Матични број: 07020139,
Телефон: 011/ 2637 565 кога заступа директор др Вук Вукићевић (у
даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)
и

2.................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ)
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(навести називе подизвођача или учесника у заједничкој понуди)
Основ уговора:
ЈНМВ Број: 1.2.3/2019
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка услуге програмирања и
компјутерских услуга, по Техничкој спецификацији број 258/14.03.2019.
која је саставни део ове конкурсне документације (стране 5-12 КД), за
потребе Наручиоца: Завод за проучавање културног развитка у 2019.
години.
Извршилац се обавезује да изврши наведене задатке из техничке
спецификације конкурсне документације у свему у складу са својом
понудом број ______од __________2019. године и јединичним ценама
наведеним у Обрасцу бр. 2 – структура цене, који чини саставни део овог
Уговора.
Уговор се закључује на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и спроведеног поступка јавне набавке мале
вредности, ЈНМВ бр. 1.2.3/2019, у свему у складу са Техничком
спецификацијом набавке услуге програмирања и компјутерских услуга и
условима из конкурсне документације Наручиоца те прихваћеном понудом
Извршиоца бр.____ од________ године и Одлуком о додели уговора број_____
од _____________године, које су саставни део овог уговора.
Врста и техничке карактеристике предметних услуга дате су у Техничкој
спецификацији конкурсне документације број 258/14.03.2019 која је саставни
део овог уговора. Испоруку уговорених услуга ће Извршилац сукцесивно
извршавати, у уговореном року, у периоду важења уговора. Наручилац ће у
складу са својим потребама о динамици истог писмено обавештавати
Извршиоца.
Рок извршења услуге је ______календарских дана, од дана пријема
писаног захтева Наручиоца (укључујући и е-маил претставника Наручиоца).
Члан 2.
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Извршилац ће предметну услугу извршити (заокружити и попунити):
А) самостално;
Б) са подизвођачем:
__________________________________из_______________________________
____
___који ће делимично извршити предметну набавку у
делу:___________________________________________,
В) заједнички, у групи
са:_________________________________________________________________
___
___________________________________________________________.
Члан 3.
Уговор се закључује у износу од _____________ динара без урачунатог
ПДВ-а, односно_______________динара са ПДВ-ом, односно до вредности
износа планираних финансијских средстава Наручиоца, а на основу и у складу
са Планом набавки и финансијским планом Завода за проучавање културног
развитка за 2019. годину.
Уговорне стране су сагласне да уговорна цена садржи све трошкове које
Извршилац има у реализацији предметне набавке.
Уговорeне цене, дате у понуди Извршиоца, су фиксне и не могу се
мењати током трајања овог Уговора.
Члан 4.
Наручилац се обавезује, да плати, укупно уговорену цену за извршену
услугу ове набавке на рачун Извршиоца, број
____________________________________________________, који се води код
_______________________________________________ и то:
сукцесивно, по део уговорене цене, која се односи на сваки појединачни захтев
из техничке спецификације набавке а у складу са прихваћеном понудом
број___________, након сачињеног записника о испуњењу сваке појединачно
уговорене услуге из члана 1. овог уговора и по пријему исправног рачуна са
комплетном документацијом, у року од _________ од пријема рачуна (до 45
дана од дана службеног пријема исправног рачуна).
Члан 5.
Извршилац је дужан да у моменту закључења Уговора достави
Наручиоцу, оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла,
без жираната, са копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и
листингом са сајта НБС-a (не захтев за регистрацију) као доказом да је меница
регистрована и Овлашћењем за попуну менице – Меничним овлашћењем, са
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клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, насловљеним на корисника услуга, у
износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком
важности минимум 30 дана дужим од истека уговорне обавезе у целости.
У случају промене лица овлашћених за заступање, менично овлашћење
– писмо остаје на снази.
У случају да Извршилац не изврши своје уговорене обавезе у свему у
складу са закљученим Уговором, изврши их делимично, касни са извршењем
уговорених обавеза, или уколико ангажује као подизвођача лице које није
наведено у понуди, Наручилац ће активирати наведено средство финансијског
обезбеђења.
По извршењу уговорних обавеза Извршиоца, средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла ће на захтев Извршиоца бити враћено.
Активирање средстава обезбеђења не искључује право Наручиоца на
потпуну накнаду.
Меница мора бити оверена печатом и потписана оригиналним потписом
(не може факсимил) од стране овлашћених лица за располагање средствима
на рачуну, која се налазе на депо картонима банака (за колективно
потписивање, као на депо картону, морају бити најмање два потписника).
Менично овлашћење које прати меницу мора бити оверено печатом и
потписано оригиналним потписом (не може факсимил) лица која су потписала
меницу.
Члан 6.
Место испоруке је у седишту Наручиоца, које се налази у Београду, у ул.
Риге од Фере број 4.
Сматра се да је извршена адекватна услуга када овлашћенa лицa
Наручиоца примe испоруку уговорене услуге програмирања и компјутерске
услуге из члана 1. овог уговора уз оцену да на исте немају примедбе, што се
потврђује потписом на одговарајућем записнику.
Члан 7.
Извршилац гарантује за квалитет извршених предметних услуга, који
морају одговарати прописаним карактеристикама из Техничке спецификације
конкурсне документације Наручиоца.
Извршилац одговара за све скривене мане извршених услуга.
Члан 8.
Извршилац гарантује да ће услуге из члана 1. овог Уговора, бити
функционално
и
квалитативно-квантитативно
одговарајуће
Техничкој
спецификацији конкурсне документације Наручиоца и прихваћеној понуди
Извршиоца.
Извршилац обезбеђује гаранцију минимално__________месеца од дана
извршења уговорених услуга програмирања и компјутерских услуга.
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У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету
извршених услуга, Извршилац је дужан исте отклонити у року не дужем од
_____
дана од дана упућивања писменог обавештења
о рекламацији Наручиоца.
Извршилац се обавезује да ће штету која настане услед неквалитетно
извршених услуга, надокнадити у висини стварно причињене штете.
Члан 9.
У случају неоправданог кашњења Извршиоца са испуњењем обавеза из
члана 1. став 5. овог Уговора, уговорне стране сагласно утврђују уговорну казну
у износу од 1% од укупне вредности уговора за сваки дан кашњења.
Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног
пристанка Извршиоца, умањењем рачуна испостављеног од стране
Извршиоца.
Члан 10.
Уговор се закључује на одређено време, почев од дана потписивања
Уговора, закључно са 31.12.2019. год.
Утрошком планираних финансијских средстава Наручиоца за предметне
услуге из члана 3. овог Уговора, а пре истека рока из става 1. овог члана.
Уговор престаје да важи, о чему Наручилац писаним путем обавештава
Извршиоца.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути
једностраном изјавом воље, вансудским путем, уколико Извршилац:
- неблаговремено извршава уговорене обавезе,
- неквалитетно извршава уговорене обавезе,
- отступа од уговорене цене услуга,
- на било који начин, грубо крши обавезе овог Уговора,
- Наручилац не изврши плаћања у складу са чланом 4. овог Уговора.
Уговорне стране су сагласне да у случају раскида уговора на основу прва
четири разлога напред наведена, Извршилац нема право на накнаду штете.
Члан 12.
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Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету
причињену другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о
облигационим односима.
Члан 13.
Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора,
уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних
обичаја, а ако то не буде могуће, пристају на надлежност Привредног суда у
Београду.
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по 3 ( три ) примерка.
ИЗВРШИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ

Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно
исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
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 и адресу Понуђача.
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.
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Понуду доставити на адресу: Завод за проучавање културног развитка –
Београд, улица Риге од Фере 4, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
услуге програмирања и компјутерских услуге – ЈНМВ бр 1.2.3/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 28. марта 2019. године до 10 сати.
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
Наручилац 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. Неблаговремену понуду Наручилац
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену Понуђачу, са назнаком
да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) а уколико Понуђач ове
трошкове није имао, није обавезан да достави овај образац уз понуду;
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве Понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико Понуђач подноси понуду са
подизвођачем;
 Образац - Списак реферeнтних наручилаца/корисника услуга (Образац
7)
 Модел уговора;
 Неоверене фотокопије свих доказа везаних за додатне услове за учешће
у поступку јавне набавке.
 Споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке (само ако Понуђач наступа са
групом Понуђача)

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за
проучавање културног развитка – Београд, улица Риге од Фере 4, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге програмирања и компјутерских
услуга – ЈНМВ бр 1.2.3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге програмирања и компјутерских
услуга – ЈНМВ бр 1.2.3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге програмирања и компјутерских
услуга – ЈНМВ бр 1.2.3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге програмирања и
компјутерских услуга – ЈНМВ бр 1.2.3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 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.
5. 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 (Образац 1. у прилогу ове конкурсне документације),
Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (Образац 1. у прилогу ове конкурсне документације) 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 о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац 6. у прилогу ове конкурсне
документације).
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.
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7. 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) и 2) ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу Понуђача пред Наручиоцем,
 Понуђачу који ће у име групе Понуђача потписати уговор,
 Понуђачу који ће у име групе Понуђача предавати посао Наручиоцу,
 Понуђачу који ће издати рачун на који ће бити извршено плаћање,
 Понуђачу који ће у име групе Понуђача дати средство обезбеђења.
Група Понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац 5. у прилогу ове конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
Задруга може поднети понуду 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 ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
8. ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА: НАЧИН И УСЛОВЕ ПЛАЋАЊА; МЕСТО И
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ; РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ; ГАРАНТНИ РОК
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12
и 68/15)], и не може бити дужи од 45 дана од дана испоруке сваке уговорене
ставке из Техничке спецификације набавке и пријема рачуна Понуђача а на
основу документа који испоставља Понуђач, и којим је потврђено извршење
уговорене услуге. Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока и места извршења услуге
Рок извршења услуге је сукцесиван и у складу са роком наведеним у
прихваћеној понуди Понуђача а динамика испоруке појединачних ставки из
Техничке спецификације набавке зависи од упутства Наручиоца.
Рок извршења уговорених услуга не може бити дужи од 40 календарских
дана од дана достављања писаног налога Наручиоца.
Место испоруке извршене услуге – на адресу Наручиоца: ЗАВОД ЗА
ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА, БЕОГРАД, РИГЕ ОД ФЕРЕ 4.
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8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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 на може
мењати понуду.
8.4. Захтев у погледу квалитета извршења уговорене услуге
Наручилац и Понуђач записнички ће констатовати да ли су извршене услуге у
складу са Техничком спецификацијом из конкурсне документације.
8.5. Захтев у погледу гарантног рока
Минимални гарантни рок је 24 месеца од дана извршења услуге
Рок за решавање рекламације је не дужи од 2 дана од дана упућивања
писмене рекламације од стране Наручиоца.
9. 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 и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, Понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да у моменту закључења Уговора достави Наручиоцу,
оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, без жираната,
са копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта
НБС-a (не захтев за регистрацију) као доказом да је меница регистрована и
Овлашћењем за попуну менице – Меничним овлашћењем, са клаузулом „без
протеста“ и „по виђењу“, насловљеним на корисника услуга, у износу од 10%
од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30
дана дужим од истека уговорне обавезе у целости.
У случају промене лица овлашћених за заступање менично овлашћење –
писмо остаје на снази.
У случају да Понуђач не изврши своје уговорене обавезе у свему у
складу са закљученим Уговором, изврши их делимично, касни са извршењем
уговорених обавеза, или уколико ангажује као подизвођача лице које није
наведено у понуди, Наручилац ће активирати наведено средство финансијског
обезбеђења.
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По извршењу уговорних обавеза Понуђача, средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла ће на захтев Понуђача бити враћено.
Активирање средстава обезбеђења не искључује право Наручиоца на
потпуну накнаду.
Меница мора бити оверена печатом и потписана оригиналним потписом
(не може факсимил) од стране овлашћених лица за располагање средствима
на рачуну, која се налазе на депо картонима банака (за колективно
потписивање, као на депо картону, морају бити најмање два потписника).
Менично овлашћење које прати меницу мора бити оверено печатом и
потписано оригиналним потписом (не може факсимил) лица која су потписала
меницу.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац
ставља на располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на email danijela@zaprokul.org.rs тражити од Наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, искључиво радним даном у
времену од 8 -16 часова, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити
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
бр. 1.2.3/2019”.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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 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. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране
Наручиоца или Понуђача путем електронске поште, страна која је извршила
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди
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пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.

13. 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. ЗЈН).
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.
14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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.
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно свако
заинтересовано лице које 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 ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
(у даљем тексту: Републичка комисија) и то искључиво слањем поднеска у
виду поштанске пошиљке упућене на званичну пријемну адресу која гласи ул.
Немањина бр. 22-26, Београд или предајом истог на званичну пријемну
писарницу овог органа која се налази на поменутој адреси.
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Захтев за заштиту права се доставља Наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail: danijela@zaprokul.org.rs или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу Наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње Наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О
поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, најкасније у року
од два дана од дана пријема захтева.
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 три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН 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 из чл.108. ЗЈН или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за
заштиту права је 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 понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу Наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
Наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
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(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. * Републичка комисија
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Завод за проучавање културног развитка; јавна набавка
ЈНМВ 1.2.3/2019;
(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,
или
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,
или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства
финансија, Управе за 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 социјално
осигурање и други корисници јавних средстава),
или
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 (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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