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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Бечеј – Општинска управа
Адреса: Трг ослобођења 2 Бечеј
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење
понуда је члан 36. Став 1. Тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број
68/15).
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 25/18 је одржавање софтвера
4. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Јована Топић jovana.topic@becej.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.25/18 je одржавање софтвера

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ИЗВРШИЛАЦ МОРА ПРЕУЗЕТИ
ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да ће апликативни SOFTWARE код КОРИСНИКА функционисати на
следећи начин:
"ORDER-G" - УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТИМА
- Веза са свим Апликацијама
"КЊИГЕ" - ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНИ ДЕО
- ФИНАНСИЈСКО КЊИГОВОДСТВО-Г
- ТРЕЗОР-Г
- БЛАГАЈНА-Г
- ПЛАТЕ
- ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ
- КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА
- ОСНОВНА СРЕДСТВА-Г

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 4/28
позива за подношење понуда

- МАТЕРИЈАЛНО СА СИТНИМ ИНВЕНТАРОМ-Г
- КАМАТЕ-Г
- ЕВИДЕНЦИЈА СТАНОВА
- ФАКТУРИСАЊЕ ЗАКУПА и ТРОШКОВА ЗАКУПА
Фунционисање постојећег апликативног SOFTWARE-a у складу са законским
прописима.
Приказ свих унетих података на прегледима и листама у облику и у форми како је то у
прегледима и листама предвиђено.
Исправке погрешно унетих података у случајевима када то није могуће урадити
регуларном процедуром, а који су резултат погрешног кориштења програма, од стране
корисника.
ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да ће инсталирати нове верзије модула који су предмет Уговора,
под истим ОС-ом, без посебне накнаде.
ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да ће пружати и друге услуге организационог и саветодавног
карактера, везано за функционисање Информационог система.
ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да ће податке до којих дође у току пружања услуга чувати као
пословну тајну и да их неће давати на увид трећим лицима.

СПЕЦИФИКАЦИЈА модула OPSIIS-a, који су ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА у ОУ БЕЧЕЈ

"GRAST-G" - GRAĐANSKA STANJA
- Lогичке везе са Апликацијом "E-LPA"
"MATIS-G" - Матичне књиге (рођених, венчаних, умрлих и држављана)
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- Веза са ИЗБОРИ, GRAST i E-LPA
IZBORI-G - Бирачки спискови са позивима и
- Веза са MATIS, GRAST i E-LPA
"E-PISARNICA-G" - PРАЋЕЊЕ РАДА ПИСАРНИЦЕ
- Веза са "GRAST" i "LPA"
"Е-ПРАВОБРАНИЛАЦ-Г"- ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ
ПРАВОБРАНИОЦА
"E-ROV-G" - ПРАЋЕЊЕ РАДА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
- Веза са "ORDER"
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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. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) 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 нема забрану обављања
делатности у време подношења понуда(чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

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) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који
ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.3.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне
услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
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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:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe 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) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 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 понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде 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.
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из
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члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија,
а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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.
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.
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V ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА
Преговарање ће се вршити око цене. Поступку преговарања ће се приступити непосредно
након отварања понуда у три круга преговарања, све док се не постигне одговарајућа цена.

VI 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 НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
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.
Понуду доставити на адресу: Oпштина Бечеј, Трг ослобођења 2, Бечеј са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуга одржавање софтвера, ЈН бр. 25/18.- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.05.2018.
године до 12:30 часова. Отварање понуда ће се спроводити истог дана у 13:00 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 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.
Понуда мора да садржи:
 Образац понуде
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
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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: Општина Бечеј, Трг
ослобођења 2, 21220Бечеј, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга одржавања софтвера, ЈН бр. 25/18- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга одржавања софтвера, ЈН бр. 25/18- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга одржавања софтвера, ЈН бр. 25/18- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга одржавања софтвера, ЈН бр. 25/18- 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.
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 (поглавље VII), 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 (поглавље
VII) 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 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.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
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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
 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
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.
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 се врши до сваког 20-ог у месецу за претходни месец.
9.2. 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.
9.3. Други захтеви
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 и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
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Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mai jovana.topic@becej.rs тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу 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, , ЈН бр. 25/18.
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.
Закона.
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.
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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. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА
Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговања ће се
приступити непосредно након отварања понуда, са понуђачем који је доставио
понуду. Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач који
учествује у поступку преговарања не да своју коначну цену.
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора
предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку
отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране
законкског заступника понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку
сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној
понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у
достављеној понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена
не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава
квалитет предмета набавке.
Наручилац је дужан да води записник о преговарању.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе 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.
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).
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20. 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.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који
има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним
набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на е-маил jovana.topic@becej.rs или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона
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 става 4. овог одељка (рок из става 3.
члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је дестет 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 става 4. и 5. овог одељка (рокови из
става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), 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.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН.
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу од 60.000 динара.
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),
Позив на број: 25/18
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке
Корисник: Буџет Републике Србије.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку одржавања
софтвера 25/18
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
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
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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:
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:
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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:
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: услуге одржавања
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
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Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

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.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р број ________________
о пружању услуге одржавања апликативног SOFTWARE-a
ИЗМЕЂУ:
1.“CSA“ АD, Футошка 21, Нови Сад (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ), ПИБ 101692167, МБ
08561109, кога заступа директор Александар Атлић, као једне уговорне стране,
и
2. Општинске управе Бечеј, Трг Ослобођења 2, Бечеј (у даљем тексту: КОРИСНИК), ПИБ
100742635 , МБ 08359466, коју заступа начелник Општинске управе Зоран Ковач, као друге
уговорне стране.
Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
КОРИСНИК и ИЗВРШИЛАЦ су се споразумели да ИЗВРШИЛАЦ пружа услугу одржавања
апликативног SOFTWARE КОРИСНИКА, који је описан у Прилогу I овог Уговора, на начин и под
условима који су прецизирани у даљем тексту овог Уговора.
Члан 2.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
2.1. ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да ће обезбедити да апликативни SOFTWARE код КОРИСНИКА
функционише на следећи начин:
2.1.1. Функционисање постојећег апликативног SOFTWARE-а у складу са законским
прописима.
2.1.2. Приказ свих унетих података на прегледима и листама у облику и у форми како је то у
прегледима и листама предвиђено.
2.2. ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да ће инсталирати нове верзије модула који су предмет
Уговора, без посебне накнаде.
2.3. ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да ће вршити заштиту података по поступку и на начин како је
то описано у Прилогу II овог Уговора.
2.4. ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да ће пружати и друге услуге организационог и саветодавног
карактера, везано за функционисање информационог система.
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2.5. ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да ће податке до којих дође у току пружања услуга чувати као
пословну тајну и да их као такве неће давати на увид трећим лицима.
2.6. ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да ће извршити исправке погрешно унетих података у
случајевима када то није могуће урадити регуларном процедуром, а који су резултат погрешног
коришћења програма за унос података од стране корисника.
2.7. ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да ће извршити трансфер модула PLATE, OSTALE ISPLATE и
KADROVSKA EVIDENCIJA из карактер у графичко окружење, у року од 3 месеца од дана потписа овог
Уговора. У случају неизвршења обавезе из овог члана, ИЗВРШИЛАЦ је сагласан са чињеницом да
КОРИСНИК није у обавези плаћања одржавања за цео период кашњења, све до испуњења преузете
обавезе од стране ИЗВРШИОЦА.
2.8. БАЗА са подацима у истој и извршни код свих модула OPSIIS-a су власништво
КОРИСНИКА. У случају раскида овог Уговора ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да неће
предузимати никакве акције којим би онемогућио даљи рад КОРИСНИКУ.
Члан 3.
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА
3.1. КОРИСНИК се обавезује да ће ИЗВРШИОЦА благовремено известити о потреби за
интервенцијом.
3.2. КОРИСНИК се обавезује да ће у поступку заштите података учестовати на начин како је
то описано у Прилогу II овог Уговора.
3.3. КОРИСНИК се обавезује да ће именовати особу задужену за комуникацију са
ИЗВРШИОЦЕМ и да ће исту овластити да у име КОРИСНИКА одређује потребе за интервенцијама
ИЗВРШИОЦА.
Члан 4.
ОГРАНИЧЕЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ
4.1. ИЗВРШИЛАЦ не сноси одговорност за коректно функционисање апликативног SOFTWAREа уколико се КОРИСНИК не придржава обавеза наведених у члану 3. тачка 3.2.
4.2. Посебни захтеви КОРИСНИКА у смислу дораде, измене или допуне у некој од Апликација,
тако да се тиме мења структура саме базе, нису обухваћени овим Уговором, већ се могу извршити на
бази посебних договора.
Члан 5.
ЦЕНЕ И ПЛАЋАЊА
5.1. Уговорени износ одржавања је паушалан и формиран на месечном нивоу.
УКУПАН МЕСЕЧНИ ИЗНОС ОДРЖАВАЊА БЕЗ УРАЧУНАТОГ ПДВ-а ИЗНОСИ
=___________ (словима:______________________динара 00/100), односно,
УКУПАН МЕСЕЧНИ ИЗНОС ОДРЖАВАЊА СА УРАЧУНАТИМ ПДВ-ом ИЗНОСИ
=___________ (словима:______________________динара 00/100)
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Горе наведени износ се не може мењати током трајања овог Уговора.
5.2. Рок за извршење плаћања је до 20-ог у месецу за претходни месец, на основу
испостављене Фактуре од стране ИЗВРШИОЦА на текући рачун ИЗВРШИОЦА, број текућег рачуна:
__________________________ .
Члан 6.
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
6.1. Трајање овог Уговора је 7 месеци, почев од 01.06.2018. године до 31.12.2018.
године.
Уговор се може отказати од једне или друге Уговорне стране путем препорученог писма,
најмање 15 дана пре истека месеца у ком Уговор још важи.
6.2. Поједини чланови овог Уговора се могу мењати на писмени захтев једне или друге
Уговорне стране и уз њихову обострану сагласност која се писмено потврђује.
Члан 7.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
7.1. Све евентуалне спорове по овом Уговору, уговорне стране ће решавати споразумно, у
духу добрих пословних односа. У случају да до споразума не дође, спор ће се решавати пред судом у
Новом Саду.
7.2. Овај Уговор се састоји од 3 стране и Прилога I и II. Сачињен је у 4 примерка од којих
сваки има снагу оригинала. Свака од уговорних страна поседује по 2 примерка.
Место и датум потписа:_________________________________
КОРИСНИК

ИЗВРШИЛАЦ

___________________

___________________
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ПРИЛОГ I
Уговора о пружању услуге одржавања апликативног SOFTWARE-a ОPSIIS
АПЛИКАТИВНИ SOFTWARE – ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА
1. "GRAST-G" - GRAĐANSKA STANJA
- Logičke veze sa Aplikacijom "E-LPA"
2. "MATIS-G" - Matične knjige (rođenih, venčanih, umrlih i državljana)
- Veza sa IZBORI, GRAST i E-LPA
3. IZBORI-G - Birački spiskovi sa pozivima i
- Veza sa MATIS, GRAST i E-LPA
4. "E-PISARNICA-G" - PRAĆENJE RADA PISARNICE
- Veza sa "GRAST" i "LPA"
5. "E-ROV-G" - PRAĆENJE RADA OPŠTINSKOG VEĆA
- Veza sa "ORDER"
6. "ORDER-G" - UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA
- Veza sa svim Aplikacijama
7. "KNJIGE" - FINANSIJSKO-KNJIGOVODSTVENI DEO
- FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO-G
- TREZOR-G
- BLAGAJNA-G
- PLATE
- OSTALE ISPLATE
- KADROVSKA EVIDENCIJA
- OSNOVNA SREDSTVA-G
- MATERIJALNO SA SITNIM INVENTAROM-G
- KAMATE-G
- EVIDENCIJA STANOVA
- FAKTURISANJE ZAKUPA i TROŠKOVA ZAKUPA

Место и датум потписа ____________________________________

КОРИСНИК
______________________

ИЗВРШИЛАЦ
____________________
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П Р И Л О Г II
Уговора о пружању услуге одржавања апликативног SOFTWARE-a

ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА
Свакодневна заштита података
ОБАВЕЗА ИЗВРШИОЦА
ИЗВРШИЛАЦ је обезбедио СВАКОДНЕВНИ АУТОМАТСКИ BACKUP података, директно из E-pisarnice,
без потребе за било којом додатном акцијом од стране КОРИСНИКА. Копирање података се врши на
ЛОКАЦИЈУ достављену MAIL-ом од стране КОРИСНИКА.
ОБАВЕЗА КОРИСНИКА
КОРИСНИК се обавезује да врши контролу извршења копирања података директним увидом на
локацију предвиђену за копирање. Истовремено КОРИСНИК ће, у случају било какве сумње у
исправност копије података, одмах путем MAILA-а тражити од ИЗВРШИОЦА проверу исправности
исте и писмену потврду (MAIL) о стању копије.
Периодична заштита података
ОБАВЕЗА ИЗВРШИОЦА
ИЗВРШИЛАЦ је израдио SKRIPT за вршење периодичне заштите података, по потреби. ИЗВРШИЛАЦ
је SKRIPT израдио тако да га одговорно лице КОРИСНИКА може покренути самостално, по потреби и
то на ПОСЕБНУ ЛОКАЦИЈУ достављену MAIL-ом од стране КОРИСНИКА.
ОБАВЕЗА КОРИСНИКА
КОРИСНИК се обавезује да врши контролу извршења копирања података директним увидом на
ПОСЕБНУ ЛОКАЦИЈУ предвиђену за копирање. КОРИСНИК ће у случају било какве сумње у
исправност копије путем MAILA-а обавестити извршиоца и тражити потврду исправности исте.
Место и датум потписа__________________________________

КОРИСНИК
_____________________

ИЗВРШИЛАЦ
____________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, 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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке........................[навести предмет јавне набавке, бр ............. [навести редни
број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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.
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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, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач................................[навести
назив
понуђача]
у
поступку
јавне
набавке...........................[навести предмет јавне набавке] бр. ......................[навести
редни број јавне набавкe], поштовао је 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.

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.
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