АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012),
члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, број 29/2013),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке и Решења о образовању комисије за јавну набавку
број 1/2020, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга бр. 1/2020
дорада постојећих и проширење новим функционалностима ASEBA PUB2000 (Осигурање и
Факторинг)
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
На основу чл. 55. став 1. тачка 2, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,
број 124/2012) Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице
објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице
Адреса наручиоца: 31000 Ужице, Улица Љуба Стојановића бр. 5
Интернет страница наручиоца: www.aofi.rs
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Опис предмета јавне набавке: Предмет ЈН бр. 1/2020 су услуге – дорада постојећих и
проширење новим функционалностима ASEBA PUB2000 (Осигурање и Факторинг)
Ознака из општег речника набавки : 72265000 - услуге конфигурације софтвера
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Начин преузимања конкурсне документације односно интернет адреса на којој је
конкурсна документација доступна: Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети
конкурсну документацију на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет
страници наручиоца www.aofi.rs.
Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца последњег дана
наведеног рока до 11,00 часова, односно до 9. марта 2020. године до 11,00 часова.
Понуде са свим доказима се подносе на адресу наручиоца: 11000 Београд, Савска бр. 25 / III
спрат, у запечаћеној коверти, са назнаком на омотници ПОНУДА - НАБАВКА Бр. 1/2020 набавка услуга дораде постојећих и проширење новим функционалностима ASEBA PUB2000
(Осигурање и Факторинг), НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу
и број телефона понуђача. Понуда се доставља на српском језику са ценама израженим у
динарима.
Начин, место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, дана 9.
марта 2020. године у 11:30 часова у просторијама наручиоца. Представници понуђача који
учествују у поступку јавног отварања морају пре почетка отварања предати комисији за јавну
набавку писано пуномоћје (овлашћење) издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и
потписом овлашћеног лица.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: одлуку о додели уговора наручилац ће донети
сходно члану 108. став 2. ЗЈН у року од 25 дана од дана отварања понуда
Контакт: itmail@aofi.rs
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице
Адреса: 31000 Ужице, Улица Љуба Стојановића бр. 5
Интернет страница: www.aofi.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку
3. Предмет јавне набавке
Предмет ЈН бр. 1/2020 су услуге – дорада постојећих и проширење новим функционалностима
ASEBA PUB2000 (Осигурање и Факторинг)
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт
itmail@aofi.rs
6. Ознака из општег речника набавки
ОРН - 72265000 - услуге конфигурације софтвера
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС УСЛУГА,
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ:
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Технички опис
Додатне функционалности софтверског система:
- Допунити захтеве колоном у коју ће се уносити податак који се односи на матични
број. У захтев за осигурање потраживања и захтев за кредитне лимите додати
колону ''матични број''.
- Дорадити извештај за потребе Сектора за осигурање тако што ће се додати табеле
''евиденција пријаве промета'' и ''евиденција полиса осигурања''.
- Изменити механизам креирања додатка тако да се приликом издавања додатка број
1 датум важења додатка не прослеђује са форме преглед захтева за лимит, већ да се
за ''Датум Од'' узима податак који је унешен приликом импорта захтева као датум
почетка важења полисе.
- Додати колону ''датум фактуре'' у форму за обрачун премије.
- Омогућити креирање новог темплејта са форме одлучивања.
- Омогућити избор валуте плаћања приликом фактурисања премије и бонитета.
- Дорадити форму за бонитет на следећи начин:
1) Увести колоне ''Назив Осигураника'' и ''Број Полисе''
2) Омогућити да се напомена ''Труе'' приказује само код бонитета за које је
задата опција ''фактурисати''.
3) У поступку везивања бонитета за фактуру добављача, увести опомену за
бонитете који су већ били фактурисани том Осигуранику у претходних 6
месеци, и уз опомену приказати датум претходне фактуре (везивања).
Систем би требало да постави питање ''да ли треба поново
фактурисати/везати бонитет''.
4) У прегледу ''Захтеви за Бонитет'' да се виде само захтеви за које нису
поручени бонитети, тј. да захтев када добије статус ''Бонитет наручен''
нестане из прегледа ''Захтев за бонитет''. У случају када се поручују два
бонитета, захтев из прегледа да нестане тек након поручивања оба
бонитета.
5) Таб захтеви за бонитет: потребно да се појављују само бонитети који нису
поручени.
6) Омогућити диференцијацију интерних мониторинга у односу на остале
захтеве у статусу НБ и САР. Омогућити филтер и по подстатусу. Омогућити
мултиселект на Прегледу захтева за лимит за промену статуса у НБ –
подстатус: интерни мониторинг.
- Потребно је додати следеће:
1) Линк ка свим приложеним бонитетима на задатом купцу
2) Основ захтева: нови захтев/промена лимита (повећање или
смањење)/промена рока плаћања (оставити могућност додавања новог
статуса).
3) Увођење статуса: задржан лимит приликом верификације одлуке о ризику у
делу одлучивања.
4) Омогућити да се у делу одлучивања види да је захтев већ у раду.
Конкурсна документација за јавну набавку бр. 1/2020
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
5) Омогућити да се чува одлука у раду.
Максималан рок за извршење услуге је 60 дана
Након реализације свих активности утврђених уговором Извршилац услуге доставља
Наручиоцу Коначни извештај.
Наручилац има право да у року од 7 дана од пријема Коначног извештаја о реализацији
свих активности достави примедбе у писаном облику на исти или у писаном облику
прихвати Коначни извештај.
Место извршења услуге: у просторијама Наручиоца, Агенција за осигурање и
финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице, Савска бр. 25 / III спрат, 11000
Београд

Конкурсна документација за јавну набавку бр. 1/2020

Страница 6

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

Р.бр.

1.

2.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног органа, ИЗЈАВА (Образац 2. у поглављу V ове
односно уписан у одговарајући регистар конкурсне
документације),
којом
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку
Да он и његов законски заступник није јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до
осуђиван за неко од кривичних дела као 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
члан организоване криминалне групе, да конкурсном документацијом
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);

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) 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).
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ И ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Да
располаже
неопходним
финансијским
капацитетом односно:
1) Да је у последње 3 (три) обрачунске године
(2017, 2018. и 2019.) остварио укупан приход по
основу продаје банкарских софтверских
решења од најмање 30.000.000,00 динара са
ПДВ.

2.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

ИЗЈАВА (Образац 2. у поглављу
V ове конкурсне документације),
којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да
испуњава додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке
из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом.

Да располаже неопходним техничким
капацитетом , односно:
Да понуђач на дан објављивања позива за
подношење
понуда,
поседује
одговарајући
сертификат система квалитета серије ИСО 9001,
ИСО 20000-1 и ИСО 27001
3.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да располаже неопходним кадровским
капацитетом , односно:
1) Да понуђач има запослених (у радном
односу односно ангажованих по било ком
основу у складу са законом о раду) најмање
пет софтвер програмера, и најмање једног са
пет година радног искуства у домену развоја
софтверских решења.
2) Уколико понуђач није из Републике Србије,
локална подршка у Републици Србији мора
поседовати кадрове са искуством у раду са
понуђеним решењем.
3) Да понуђач има најмање једног запосленог
менаџера пројекта са ПМП (Project Manager
Professional) сертификатом, који ће бити
ангажован на пројекту.
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, и додатних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у складу са чл. 77. ст. 4.
ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 2. у поглављу V ове конкурсне
документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст.
2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
 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 3. у
поглављу V 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 2. у поглављу V ове конкурсне документације),
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
 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.
 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености
услова, а може и да затражи 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 тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Докази које ће наручилац захтевати су:
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.
2)

Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре.
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно
је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
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страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде и кривично дело примања мита;
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).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу
обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
 ДОДАТНИ УСЛОВИ
Да располаже неопходним финансијским капацитетом, понуђач доказује:
-

Доказ:
Извештај о бонитету, образац БОН ЈН за претходне 3 пословне године (2017, 2018. и 2019.
год.) издат од стране Агенције за привредне регистре и потврда понуђача на меморандуму
у којој под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је остварени
приход, приход који је остварен по основу продаје банкарских софтверских решења у
последње три године.
или

-

Биланс стања и биланс успеха за претходне 3 (три) пословне године (2017., 2018. и 2019.
год.) са мишљењем овлашћеног ревизора, ако понуђач није субјект ревизије у складу са
Законом о рачуноводству и Законом о ревизији дужан је да уз билансе достави
одговарајући акт - одлуку у смислу законских прописа за сваку од наведених година и
потврда пoнуђача на меморандуму у којој под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу изјављује да је остварени приход, приход који је остварен по основу продаје
банкарских софтверских решења у последње три године.
Да располаже неопходним техничким капацитетом, понуђач доказује:

-

Доказ:
Важећи сертификати система квалитета серије ИСО 9001, ИСО 20000-1 и ИСО 27001
Да располаже неопходним кадровским капацитетом, понуђач доказује:
Доказ:
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-

За запослене фотокопија уговора о раду и образац М, а за запосленог менаџера пројекта са
ПМП сертификатом и фотокопија важећег ПМП сертификата

-

За ангажоване по неком другом основу фотокопије уговора на основу кога су ангажовани
( уговор о делу, пословно - техничкој сарадњи, привр. и повременим пословима и сл.)

-

Уколико понуђач није из Републике Србије, потврда Понуђача на меморандуму у којој под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да локана подршка у Србији
има кадрове са траженим искуством у раду са понуђеним решењем
Напомена: У случају сумње у истинитост достављених референци, Наручилац задржава
право провере (уговора, фактуре и других релевантних доказа).
Уколико Наручилац утврди да је понуђач приказивао нетачне податке (нпр. приказивао
услуге које није реализовао, итд.), понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом.
Напомена: Уколико понуђачи уз понуду доставе и неоверене копије доказа о испуњености
обавезних и додатних услова у том случају наручилац неће у складу са чланом 79. Став 2.
ЗЈН накнадно тражити доказивање испуњености обавезних и додатних услова, али може да
затражи на увид оверене копије или оригинале свих или појединих достављених доказа.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН,
сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, и то:
 доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који
води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на
интернет стреници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs
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.
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:
„НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“ : максимално 100 пондера
Формула за израчунавање пондера по овом елементу критеријума:
најнижа цена x 100
НПЦ= --------------------------------цена појединачне понуде
За овај елеменат критеријума, за евентуално захтевано авансно плаћање додељиваће се 0
пондера.
Елементи критеријума, односно начин, 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 краћи рок извршења услуге.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1. Образац Понуде (Образац 1)
2. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 2)
3. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 3)
4. Изјава о независној понуди (Образац 4)
5. Трошкови припреме понуде (Образац 5)
6. Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 6)
7. Структура цене (Образац 7)
8. Модел уговора (Образац 8)
9. Референц листа (Образац 9)
10. Потврда референце (Образац 10)
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Образац 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ЈН БРОЈ 1/2020 – НАБАВКА УСЛУГА ДОРАДЕ ПОСТОЈЕЋИХ И
ПРОШИРЕЊЕ НОВИМ ФУНКЦИОНАЛНОСТИМА ASEBA PUB2000 (ОСИГУРАЊЕ И
ФАКТОРИНГ)
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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
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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

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

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
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3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
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.
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4) ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА БР. 1/2020 – НАБАВКА УСЛУГА ДОРАДЕ
ПОСТОЈЕЋИХ И ПРОШИРЕЊЕ НОВИМ ФУНКЦИОНАЛНОСТИМА ASEBA
PUB2000 (ОСИГУРАЊЕ И ФАКТОРИНГ)

1.

Укупно понуђена цена без ПДВ
_____________________динара

2.

Укупно понуђена цена са ПДВ

3.

Рок и начин плаћања

4.

Рок важења понуде (најмање 30 дана)

5.

Рок извршења услуге (максимално 60 дана)

6.

Место извршења услуге

_____________________динара
Плаћање ће бити извршено у року не краћем
од 15 и не дужем од 45 дана од пријема
фактуре и завођења у пословне књиге
наручиоца.
_____________дана

Адреса Наручиоца у Београду

Име и презиме овлашћеног лица понуђача, позиција/радно место
______________________________________________
Место и датум
_____________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
_________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Образац 2.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као законски заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________________________________ у поступку
јавне набавке бр. 1/2020 – набавка услуга дораде постојећих и проширење новим
функционалностима ASEBA PUB2000 (осигурање и факторинг), испуњава све услове из чл. 75.
и 76. 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 средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75.
ст. 2. ЗЈН);
Понуђач испуњава додатне услове:
1) Располаже неопходним финансијским капацитетом , односно
у последње 3 (три) обрачунске године (2017, 2018. и 2019.) остварио је укупан приход по
основу продаје банкарских софтверских решења од најмање 30.000.000,00 динара са ПДВ.
3) Располаже довољним техничким капацитетом , односно
понуђач на дан објављивања позива за подношење понуда, поседује одговарајући
сертификат система квалитета серије ИСО 9001, ИСО 20000-1 и ИСО 27001
4) Располаже довољним кадровским капацитетом, односно
понуђач има најмање једног запосленог менаџера пројекта са ПМП (Project Manager
Professional) сертификатом, који ће бити ангажован на пројекту.
понуђач има запослених (у радном односу односно ангажованих по било ком основу у
складу са законом о раду) најмање пет софтвер програмера, и најмање једног са пет година
радног искуства у домену развоја софтверских решења.
Уколико понуђач није из Републике Србије, локална подршка у Републици Србији мора
поседовати кадрове са искуством у раду са понуђеним решењем.
Име и презиме овлашћеног лица понуђача, позиција/радно место
______________________________________________
Место:_____________
Конкурсна документација за јавну набавку бр. 1/2020
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Потпис овлашћеног лица понуђача
Датум:_____________

_________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, 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.
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Образац 3.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као законски заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ____________________________________________________________ у поступку
јавне набавке бр. 1/2020 – набавка услуга дораде постојећих и проширење новим
функционалностима ASEBA PUB2000 (осигурање и факторинг), 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 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).
Име и презиме овлашћеног лица подизвођача, позиција/радно место
__________________________________________________
Место и датум
_____________________________

Потпис овлашћеног лица подизвођача
_________________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача.
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Образац 4.

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 бр. 1/2020 – набавка услуга дораде постојећих и проширење новим функционалностима
ASEBA PUB2000 (осигурање и факторинг), поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Име и презиме овлашћеног лица понуђача, позиција/радно место
______________________________________________
Место и датум
_____________________________

Потпис овлашћеног лица 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.
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Образац 5.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________, 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.

Име и презиме овлашћеног лица понуђача, позиција/радно место
__________________________________________________
Место и датум
_____________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
_________________________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Образац 6.

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 бр. 1/2020 – набавка услуга дораде постојећих и
проширење новим функционалностима ASEBA PUB2000 (осигурање и факторинг), поштовао
је 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.

Име и презиме овлашћеног лица понуђача, позиција/радно место
__________________________________________________
Место и датум
_____________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Образац 7.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
НАБАВКА УСЛУГА ДОРАДЕ ПОСТОЈЕЋИХ И ПРОШИРЕЊЕ НОВИМ
ФУНКЦИОНАЛНОСТИМА ASEBA PUB2000 (ОСИГУРАЊЕ И ФАКТОРИНГ)

Ред.
бр.

1
.

Укупан износ без
ПДВ

Назив услуге

ПДВ
%

Износ ПДВ

Укупан износ са
ПДВ

Дорада постојећих и
проширење новим
функционалностима ASEBA
PUB2000 (осигурање и
факторинг)

И словима са ПДВ: …………………………………………………………………………………..

Име и презиме овлашћеног лица понуђача, позиција/радно место
__________________________________________________
Место и датум
_____________________________
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Образац 8.

МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА ДОРАДЕ ПОСТОЈЕЋИХ И ПРОШИРЕЊЕ
НОВИМ ФУНКЦИОНАЛНОСТИМА ASEBA PUB2000 (ОСИГУРАЊЕ И
ФАКТОРИНГ)
Закључен између:
Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице,
Улица Љуба Стојановића бр. 5, ПИБ 103982111, МБ 20069244, коју заступа генерални директор,
Дејан Вукотић (у даљем тексту: Наручилац)
и
...................................................................................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .................................................................................
ПИБ:.......................... Матични број: .....................................................................................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:..........................................................................
Телефон:...............................................Телефакс.....................................................................................
кога заступа..............................................................................................................................................
(у даљем тексту : Извршилац услуге)
Основ уговора:
ЈН Број 1/2020 – Набавка услуга дораде постојећих и проширење новим функционалностима
ASEBA PUB2000 (осигурање и факторинг)
Број и датум одлуке о додели уговора: ................................................................................................
Понуда изабраног понуђача бр. ................................од.........................................................................
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
 да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 124/12), на основу позива за подношење понуда за набавку услуга дораде
постојећих и проширење новим функционалностима ASEBA PUB2000 (осигурање и
факторинг), објављеног дана 7.2.2020. године на Порталу јавних набавки и својој
интернет страници www.aofi.rs, спровео отворени поступак, ЈН бр.1/2020;
 да је Извршилац услуга, дана ___________ 2020. године доставио понуду заведену под
бројем _____________ , која се са структуром цене налази у прилогу уговора и саставни
је део овог уговора; (попуњава Наручилац)
 да понуда Извршиоца услуга за за набавку услуга дораде постојећих и проширење новим
функционалностима ASEBA PUB2000 (осигурање и факторинг), у потпуности одговара
условима из конкурсне документације и техничких спецификацијама, које се налазе у
прилогу уговора и саставни су део овог уговора;
 да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде
Извршиоца услуга и Одлуке о додели уговора број: ____________ од _________2020.
године, изабрао Извршиоца услуга за извршење услуге.
Члан 2.
Предмет овог уговора је услуга дораде постојећих и проширење новим функционалностима
ASEBA PUB2000 (осигурање и факторинг), са карактеристикама у складу са Техничком
спецификацијом у прилогу и условима из Конкурсне документације.
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Извшилац услуге је дужан извршити реализацију према примљеним упутствима Наручиоца, у
свему према сопственој понуди број: ____________ од ___________ године, која је дата према
условима из Конкурсне документације и Техничке спецификације, која је саставни део уговора.
(попуњава Наручилац)
Члан 3.
Укупна цена услуга из члана 2. овог уговора, а у складу са Техничком спецификацијом која је
саставни део овог уговора, без ПДВ износи
, а са ПДВ износи
_____________________ (словима:
________).
Члан 4.
Наручилац је уговорену вредност дужан платити на следећи начин:
Извршилац услуге ће након реализације услуге и достављања протокола/извештаја о
извршеној услузи дораде постојећих и проширења новим функционалностима ASEBA
PUB2000 (осигурање и факторинг), о чему ће бити сачињен Записник који ће потписати
овлашћена лица Наручиоца и Извршиоца услуге, испоставити фактуру у складу са ценoм из
Структуре цене.
Плаћање ће бити извршено у року не краћем од 15 и не дужем од 45 дана од пријема фактуре и
завођења у пословне књиге наручиоца.
Плаћање се врши у динарима уплатом на рачун Извршиоца услуге_____________________код
Банке _________________________.
Члан 5.
Извршилац услуге се обавезује да са извршењем услугa које су предмет овог уговора почне
најкасније у року од 7 (седам) календарских дана од дана закључења уговора.
Рок за извршење услуга из става 1. овог члана је _________ (максимално 60) календарских дана
од дана закључења уговора.
Члан 6.
У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора кривицом Извршиоца, Извршилац услуга
је дужан да Наручиоцу плати накнаду за кашњење од 0,2% дневно за сваки дан кашњења а
највише до 10% укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а.
Плаћање накнаде из става 1. овог члана доспева у року од 10 (десет) радних дана од дана
достављања фактуре Извршиоцу од стране Наручиоца за плаћање накнаде за кашњење.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да формирају заједнички радни тим у року од 7 дана од
закључења уговора а ради извршења услуга које су предмет уговора.
Наручилац ће решењем именовати своје чланове тима који ће предводити Срђа Ковачевић а
Извршилац услуга је дужан да решењем одреди извршиоце који ће пружати услуге и достави
Наручиоцу списак извршилаца у којима су наведене њихове позиције и активности које ће
обављати у извршењу услуга.
Наручилац је у обавези да омогући несметан приступ простору и опреми која треба да послужи
за реализацију Уговора, да стави на располагање све своје ресурсе намењене предмету уговора.
Члан 8.
У случају да услед неизвршавања уговорених обавеза, укључујући али не ограничавајући се на
нестручно пружање услуге, једна уговорна страна претрпи штету, уговорна страна која је
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одговорна за штету је у обавези да надокнади искључиво директну, обичну, предвидиву доказану
штету.
Ниједна уговорна страна неће бити одговорна за накнаду посредне штете, штете за губитак
података, нематеријалне штете, у тренутку закључења уговора непредвидиве штете или измакле
користи.
Страна која се позива на повреду уговора, дужна је да предузме све разумне мере да би се
смањила штета изазвана том повредом, иначе друга страна може захтевати смањење накнаде.
Уговорне стране су сагласне да се надокнада штете проузрокована услед неизвршавања
уговорених обавеза, ограничава на укупан износ који по свим основама у току трајања уговора
не може бити већи од вредности овог уговора.
У случају да је штета нанета намерно или крајњом непажњом, штета се надокнађује у целости.
Одредбе овог члана представљају битне елементе Уговора.
Члан 9.
Сва права интелектуалне својине над Софтвером, документацијом, материјалима за обуку и/или
услугама, укључујући али не ограничавајући се на патенте и друго знање и искуство (know-how)
и ауторска права, заштитне знаке како регистроване тако и нерегистроване који су у власништву
Извршиоца услуга и/или их он на други начин користи као и сав гудвил (goodwill) у вези са тим
и сродна права (тј. права коришћења модификација Софтвера) јесу и остаће у сваком тренутку
ексклузивно власништво Извршиоца услуга.
Наручилац не може експлоатисати, репродуковати, или користити права интелектуалне својине
Извршиоца услуга осим онако како је изричито дозвољено овим Уговором.
Наручилац неће сам или преко трећих лица, без изричите писане сагласности Извршиоца услуга,
директно или индиректно:
а) модификовати, преводити или креирати деривате Софтвера
б) вршити декомпилацију, растављање, инверзни инжењеринг, или покушати да реконструише,
идентификује, или открије било који изворни код, основне идеје или алгоритме Софтвера на
било који начин.
ц) продати, изнајмити, лиценцирати, подлиценцирати, умножавати, пласирати на тржиште или
дистрибуирати Софтвер или га користи за дељење на одређено време, хостинг, осим ако је то
изричито дозвољено овим Уговором;
д) уклонити било која обавештења, знаке или ознаке о власништву са Софтвера.
е) Омогућити увид у Софтвер, структуре база и логике вршења трансакција и одговарајући
know-how
Извршилац услуга додељује Наручиоцу личну, неексклузивну, непреносиву лиценцу за
коришћење Софтвера на територији Републике Србије
Члан 10.
Технички пријем ће извршити посебна Комисија за технички пријем у чијем саставу ће бити
најмање један овлашћени представник Наручиоца и један овлашћени представник Извршиоца
услуга у року од 15 дана почевши од дана испоруке Наручиоцу.
О извршеном техничком пријему део апликативног софтвера Комисија сачињава Записник у
који се уносе сви евентуални недостаци. Извршилац услуга је дужан да одмах приступи
отклањању недостатака наведених у Записнику. Отклoњени недостаци се такође уносе у
Записник.
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Ниједна Уговорна страна нема право да одбије потписивање Записника, а свака од њих има
право да у Записник унесе све констатације и примедбе.
Технички пријем се сматра успешно извршеним потписивањем Записника у коме није било
констатованих недостатака или записника у коме је констатовано, без примедби, да су
недостаци отклоњени или да Наручилац даје сагласност да се недостаци могу отклонити у
року утврђеном записником.
У случају да се представници Наручиоца не придржавају прописаних рокова у процедури
Техничког пријема, сматра се да је технички пријем обављен без потписа, односно да је
технички пријем формално обављен.
Примопредаја се може спровести и прихватањем записника односно потврђивањем
примопредаје и е-маил комуникацијом.
Члан 11.
Уговор је могуће једнострано раскинути у случају тежих повреда уговорних обавеза од стране
било које уговорне стране.
У случају тежих повреда уговорних обавеза, савесна уговорна страна је дужна да другој
страни упути писано и образложено упозорење потписано од стране овлашћених лица, у коме
се наводе докази о учињеној повреди и тежини исте повреде, и оставља додатни разумни рок
који не може бити краћи од 30 дана, почев од дана пријема упозорења за извршење уговорне
обавезе. Уколико у наведеном року несавесна страна не изврши своје уговорне обавезе савесна
страна може раскинути Уговор писаном изјавом воље.
Уговор се не може раскинути због неиспуњења незнатног дела уговорене обавезе.
Члан 12.
Под вишом силом сматрају се догађаји и околности које ометају, спречавају или онемогућавају
вршење уговорених обавеза, а по својој природи су такви да на њих уговорне стране не могу
да утичу.
Ниједна од уговорених страна неће бити одговорна за неиспуњење преузетих обавеза из овог
Уговора, за случај више силе.
О наступу више силе ометана страна је дужна да обавести другу уговорну страну најкасније у
року од 24 часа. У обавештењу се мора означити врста више силе и одредити накнадни рок за
извршење преузетихобавеза.
Уговорна страна, коју је погодила виша сила, мора накнадно доказати случај више силе,
документима које потврђују надлежни органи.
Члан 13.
Извршилац се обавезује да при извршењу уговора поступа у свему у складу са правилима струке
и прописима који регулишу предметну материју.
Члан 14.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране.
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Члан 15.
Сва спорна питања до којих може доћи у реализацији овог уговора решаваће се најпре
споразумно, а у случају судског спора надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 16.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА
_____________________________

МП
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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: Београд, Српска Банка, улица Савска бр. 25, спрат III, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуга, ЈН бр. 1/2020 – Набавка услуга дораде постојећих и
проширење новим функционалностима ASEBA PUB2000 (осигурање и факторинг) - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 9.
марта 2020. године до 11,00 часова.
Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када
наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр. уколико последњи дан рока за
подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог
наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр.
државни празник).
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.
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 и неотворена ће бити враћена понуђачу.
Понуда мора да садржи читко попуњене, оверене и потписане све обрасце из конкурсне
документације.
3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца у Београду, са
назнаком:
„Измена, допуна односно опозив понуде за јавну набавку услуга ЈН бр. 1/2020 - набавка
услуга дораде постојећих и проширење новим функционалностима ASEBA PUB2000
(осигурање и факторинг) - 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.
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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.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. тачке 1-4,
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
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. Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова чл. 75 тачке 1-3, 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, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА КАО И
ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Начин, рок и услови плаћања
Извршилац услуга ће након извршених услуга дораде постојећих и проширења новим
функционалностима ASEBA PUB2000 (осигурање и факторинг) доставити протокола/извештај
о извршеној услузи, о чему ће бити сачињен Записник који ће потписати овлашћена лица
Наручиоца и Извршиоца услуге, и испоставити фактуру у складу са ценoм из Структуре цене.
Плаћање ће бити извршено у року не краћем од 15 и не дужем од 45 дана од пријема фактуре и
завођења у пословне књиге наручиоца.
Плаћање се врши у динарима уплатом на рачун Извршиоца услуге_____________________код
Банке _________________________.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
9.3. Захтеви у погледу рока извршења услуга
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Услуга дораде постојећих и проширење новим функционалностима ASEBA PUB2000
(осигурање и факторинг)треба да буде у потпуности завршена најкасније у року од 60 дана од
потписивања уговора.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Понуђач треба да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима са и без пореза на додату
вредност.
У понуђену цену морају бити укључени сви трошкови које понуђач има у вези са извршењем
услуфга.
Понуђена цена је фиксна.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће у року од 3 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. 1/2020“ на мејл
itmail@aofi.rs .
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.
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
13. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
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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 гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.
14. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
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.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 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,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен
од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 62. став 2. 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 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана
пријема одлуке.
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.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу од 120.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153,
сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи
(број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
15. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити изабраном понуђачу у року од 8 дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
16. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
У складу са чланом 115. ЗЈН наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност
уговора може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при
чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39.став 1.
Закона.
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