АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗРАДА НОВИХ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ У ПОСЛОВНОЈ
АПЛИКАЦИЈИ ASEBA PUB 2000
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА БР. 6//2020

Послат позив за подношење понуда и
објављено обавештење о покретању
поступка и конкурсна документација на
Порталу јавних набавки
Рок за достављање понуде
Јавно отварање понуде

8. мај 2020. године
11. мај 2020. године до 11,00 часова
11. мај 2020. године у 11,30 часова

мај 2020. године
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 86/15), позитивног Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-1919/20 од
6.5.2020.године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке и Решења о образовању
комисије за јавну набавку, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈН бр. 6/2020 - Израда нових функционалности у пословној апликацији ASEBA PUB
2000
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3.

II

Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, место
извршења, евентуалне додатне услуге и сл.

4.

III

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова

7.

IV

Критеријум за доделу уговора

10.

V

Обрасци који чине саставни део понуде

10.

VI

Упутство понуђачима како да сачине услугу

22.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 6/2020 су услуге израде нових функционалности у пословној
апликацији ASEBA PUB 2000, у вези са Одлуком о привременим мерама за очување
стабилности финансијског система („Службени гласник РС”, број 33/20), донетом од стране
Народне банке Србије дана 17. марта 2020. године.
Наручилац је пре покретања преговарачког поступка упутио Управи за јавне набавке захтев
за Mишљење о основаности примене преговарачког поступка, број 1865/20, од 21.4.2020.г. са
понуђачем Asseco see доо Београд, а по основу члана 36. став, тачка 2) и након добијеног
позитивног Мишљења УЈН бр 404-02-1919/20 од 6.5.2020. године донео Одлуку о
покретању преговарачког поступка.
2. Партије:
Набавка није обликована по партијама
3. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
4. Достава понуде:
Понуда се сматра благовременом ако је примљена код наручиоца најкасније дана 11.5.2020.
године до 11:00 часова, непосредно или путем поште.
5. Отварање понуде,
преговарања:

елементи уговора о којима ће се преговарати и начин

Отварање понуде обавиће се 11.5.2020.године у 11,30 часова у присуству овлашћеног
представника Понуђача. Овлашћење за присуствовање и преговарање мора бити оригинално
са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписом од одговорног лица
понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку наручиоца непосредно пре отварања
понуде.
Комисија врши отварање понуде и преговарање око укупно понуђене цене о чему
сачињава Записник о отварању и преговарању који потписују сви чланови комисије
Наручиоца и присутни овлашћени представник понуђача. Након завршеног преговарања
записник о преговарању се доставља понуђачу.
6. Контакт е-маил: itmail@aofi.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ.
ИЗРАДА НОВИХ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ У ПОСЛОВНОЈ АПЛИКАЦИЈИ ASEBA
PUB 2000
Tehnički opis:
А.) Proces uvoĎjenja moratorijuma za faktoring poslovanje će biti uraĎen u sledećim koracima:
1. Asseco će dostaviti AOFI-u u excel formatu listu faktoring limita koji trenutno postoje u sistemu
a koje će od strane AOFI-a biti označene da li podpadaju pod moratorijum ili ne.
Excel file će imati sledeće kolone:
• Faktoring Linija - u okviru koje će biti prikazan broj partije faktoring linije
• Stari Broj - biće prikazan stari broj faktoring linije (u slučaju da je ista migrirana)
• Datum Ugovora - datum ugovora faktoring limita
• Ustupilac - naziv nosioca faktoring linije
• Dospeće Faktoring Linije - datum dospeća faktoring linije
• Limit - broj partije faktoring limita
• Dužnik - naziv dužnika na kojeg se vodi limit
• Dospeće Limita - datum dospeća limita
• Datum Kraja Moratorijuma - Asseco će u ovo polje upisati inicijalni datum dospeća
faktoring limita, a AOFI će moći samostalno da promeni ovaj datum ukoliko to želi (datum
će se upisivati u formatu DD.MM.YYYY)
• Moratorijum - u ovo polje će AOFI za svaki limit upisati informaciju da li za isti važi
moratorijum ili ne (upis će biti DA/NE)
Kao kandidati za ovaj excel uzeće se svi faktoring limiti iz sektora faktoringa koji nisu u statusu
likvidirani i kojima je datum dospeća nakon datuma 15.03.2020. godine. TakoĎe će se kao kandidati
uključiti i oni limiti kojima je datum dospeća i pre prethodnog navedenog datuma, a imaju bar jednu
otvorenu fakturu u sistemu.
2. Nakon što Asseco dobije od AOFI-a excel iz tačke 1. sa popunjenom informacijom za koje
faktoring limite se radi moratorijum (odnosno, za koje se ne radi), Asseco će podatke iz ove tabele
importovati u bazu, u posebnu tabelu.
3. Biće napravljen poseban script koji će na osnovu podataka iz tabele 2. svaku otvorenu fakturu
koja pripada dužničkoj partiji (a koja je prethodno definisana za moratorijum) označiti da je u
statusu moratorijuma. Ovaj status fakture će biti zabeležen u pozadini (u bazi) i neće se videti ni na
jednoj formi.
4. Biće napravljen obračun koji će za sve fakture koje su u tački 3. označene da pripadaju
moratorijumu, a koje su dospele (uraĎeno je preknjižavanje sa nedospele na dospelu glavnicu), biće
uraĎeno preknjižavanje, odnosno vraćanje sa dospele glavnice na nedospelu. Pri tome, u slučaju da
je trenutno stanje dospele glavnice na partiji dužnika, dati iznos će se preknjižiti na nedospelu
glavnicu dužnika, odnosno, ukoliko je trenutno stanje dospele glavnice na partiji ustupioca (uraĎen
regres), dati iznos će se preknjižiti na nedospelu glavnicu ustupioca.

4

Конкурсна документација за ЈН 6/2020

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Datumi valute koji će biti uzeti za ovo preknjižavanje zavisiće od datuma kada je uraĎeno dospeće
same fakture:
• u slučaju da je dospeće uraĎeno pre 15.03.2020, kao datum valute za preknjižavanje sa
dospele na nedospelu glavnicu će se forsirati 15.03.2020.
• u slučaju da je dospeće uraĎeno nakon 15.03.2020, kao datum valute će se uzimati
inicijalni datum kada je uraĎeno preknjižavanje sa nedospele na dospelu glavnicu.
5. Neophodno je izmeniti obračun dospeća tako da ne radi dospeće (preknjižavanje sa nedospele
glavnice za dospelu) za one partije koje su u statusu moratorijuma.
Ovo će značiti da kada se faktura jednom označi da je u statusu moratorijuma za nju nikada neće
biti uraĎeno preknjižavanja se logičkog računa nedospele glavnice, na logički račun dospele
glavnice.
Na ovaj način će biti obezbeĎeno da se za fakture u statusu moratorijuma nikada ne obračunava
zatezna kamata.
6. Neophodno je izmeniti i način snimanja ustupne izjave. Prilikom kreiranja svake ustupne izjave,
na osnovu datum ustupne izjave i na osnovu polja DatumKrajaMoratorijuma iz tabele kreirane iz
tačke 2. će se detektovati da li je data faktura u statusu moratorijuma ili ne. Sve fakture koje se
unose u sistem će se smatrati da su u statusu moratorijuma ukoliko je datum ustupne izjave mlaĎi
od Datuma Kraja Moratorijuma iz tabele tačke 2.
Ovim ćemo obezbediti da se fakture koje se unose preko ustupne izjave nakon Datuma Kraja
Moratorijuma ponašaju na standardan način.
7. Izveštaj "Faktoring poslovi na dan" će biti izmenjen tako da se za svaku fakturu prikazuje da li je
u moratorijumu ili ne. Za report štampu izmeĎu polja Dospeće i BDK će biti dodato novo polje Stat
i u okviru njega će za svaku fakturu u slučaju da je u moratorijumu biti ispisano slovo M, a ukoliko
faktura nije u moratorijumu ovo polje će biti prazno.
Prilikom exporta ovog izveštaja u excel, ovo polje će se nalaziti na kraju izveštaja.
Matematika broja dana kašnjenja u izveštaju se neće menjati, odnosno, i ako faktura
knjigovodstveno nije prebačena na dospelu glavnicu BDK će se računati u odnosu na datum
dospeća same fakture (na osnovu info podataka).
Gore navedena preknjižavanja će se raditi samo za logičke račune glavnice, logički računi
garantnog fonda se neće menjati.
Gore navedene izmene se odnose na fakture. Menice nisu uključene u ovu ponudu.
B.) Zbog uvodjenja moratorijuma za faktoring, potrebno je uraditi funkcionalnost za stete za
evidenciju regresa u skladu sa tim napravice se nova forma za evidenciju regresa. Forma ce
izgledati na sledeci nacin u gornjem delu forme će se nalaziti panel na kome će se nalaziti info
podaci (partija kupca, ime kupca, iznos štete, preostalo za uplatu) i editi za unos iznosa koji se
uplaćuje (iznos regresa, rasporeden iznos po fakturana, iznos koji nije rasporeden). Ispod ovih
podataka će se nalaziti grid u koji ce se učitavati fakture. Grid će sadržati sledeće kolone (check box
na početku kojim će se označiti da deo regresa ide na tu fakturu, id fakture, broj fakture, iznos koji
se uplaćuje, iznos fakture, trenutno uplaćeni iznos, iznos koji je preostao za uplatu). Fakture ce biti
poreĎane od najstarije do najmlaĎe (datum dospeća je kriterijum za odreĎivanje starosti). Korisnik
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će ručno uneti iznos regresa, nakon čega će sistem po opisanom redosledu čekirati fakture i
rasporediti iznos koji se uplaćuje. Nakon toga korisnik može promeniti te iznose pre nego što se
uplata snimi.
Pokretanje ove forme će se vršiti sa forme 'Zahtevi za odštetom', dodaće se novo dugme 'Uplate' u
okviru kojeg će se prikazati popup meni sa izborom 'Uplata regresa' i 'Istorija uplata regresa'.Dugme
će se nalaziti u delu gde se nalaze dugmići za unos, promenu stete i filter. Pritiskom na 'Istorija
uplata regresa' korisniku će se prikazati nova forma gde će se nalaziti grid sa svim uplatama koje su
napravljene po jednoj steti. Grid će sadržati osnovne podatke (datum regresa, iznos regresa), a
dvoklikom na neku od tih stavki će se prikazati detalji za svaku uplatu (po kojim fakturama je
uraĎjena uplata).Napraviće se nova tabela u okviru koje će se parametrizovati tip regresnog priliva
(da li je primalac osiguranik ili AOFI, valuta regresa). Za svaki od tipa će se definisati odgovarajuća
sistemska transakcija za knjiženje. Na formi će postojati edit za datum obračuna regresa koji će se
po default-u postavljati na sistemski datum, a korisnik će imati mogućnost da ga promeni. Kurs za
obračun regresa će se uzimati na dan obračuna regresa, izuzev polisa starijih od 2015 godine
(uključujući i 2015 god.) gde će se kurs računati na osnovu iznosa RSD i EUR koje će korisnik
unositi. Na formi će postojati 2 edita za iznos u EUR i RSD. U zavisnosti od tipa regresa (valuta
RSD ili EUR) jedno od polja iznos će biti zasivljeno i računaće se na osnovu drugog polja i kursa
(izuzev polisa pre 2015 godine gde će oba polja biti omogućena za unos i korisnik ce unositi iznose
u obe valute). Iznos regresa koji se unese će umanjiti preostali iznos dugovanja i uvek će se deliti na
sledeci nacin:
1. osiguranik= Iznos *(100-osigurani procenat)
2. osiguravac =Iznos *osigurani procenat
3. AOFI = Iznos * osigurani procenat * (100-reosiguravac %)
4. reosiguravac = Iznos * osigurani procenat * reosiguravac %
Iznos će se uvek deliti na ovaj način i prikazivati u pregledu uplate regresa u ovoj razmeri bez
obzira na tip regresa (primalac AOFI ili osiguranik), razlika u zavisnosti od tipa će biti u
transakcijama za knjiženje;
1.Primalac AOFI Osiguraniku će se proknjižiti njegov iznos na potražnu stranu.
2.Primalac osiguranjik Osiguranik se zadužuje za deo koji pripada AOFI i
osiguravacima.
U pregledu uplata regresa postojace jedna kolona u kojoj će se videti deo koji pripada reosiguravaču
(ukoliko postoji više od jednog reosiguravača u toj koloni će se videti zbirno koliki je deo po svim
reosiguravačima).
Na formi za evidenciju prijave šteta u gridu sa fakturama će se videti ukupan iznos regresa
evidentiran po svakoj fakturi.
U gridu na formi pregled zahteva za odštetom će se dodati 2 kolone u kojoj će se prikazati ukupan
iznos regresa i ukupno učešće osiguravača po svakoj šteti.
Nakon unosa regresa, u zavisnosti od tipa generisaće se dokument obračun regresa prema templateu koji je AOFI dostavio prilikom podnošenja zahteva.
Na formi će postojati i check box 'bez knjiženja'. Čekiranjem će se označiti da se prilikom čuvanja u
pozadini neće generisati knjigovodstvene stavke i neće se generisati dokument za štampu. Na ovaj
način će moći da se unese istorija regresa u sistem po starim polisama.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
ЗЈН 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, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.

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

2.

3.

4.

5.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом понуђач под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане
Да он и његов законски заступник овом конкурсном документацијом.
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) ЗЈН);
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);
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).
Да има важећу дозволу надлежног ДОЗВОЛА није предвиђена
органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст.
1. тач. 5) ЗЈН
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4., у
складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. 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), и чл. 75. ст. 2. 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 6. 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 5. 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.
 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Докази које наручилац може 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 страног правног лица, којом се потврђује да
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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.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4)
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач 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.апр.гов.рс
Наручилац није дужан да од Понуђача затражи достављање свих или појединих доказа
уколико за истог Понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних
набавки.
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
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и
76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
7) Образац изјаве о поверљивости (Образац 7)
8) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 ЗЈН
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(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ НОВИХ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ У ПОСЛОВНОЈ
АПЛИКАЦИЈИ ASEBA PUB 2000

1)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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3) ПОДАЦИ

1)

О ПОДИЗВОЂАЧУ

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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4) ПОДАЦИ

1)

О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

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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ОПИС ПРЕДМЕТА ЈН НАБАВКЕ БР. 6/2020 : ИЗРАДА НОВИХ
ФУНКЦИОНАЛНОСТИ У ПОСЛОВНОЈ АПЛИКАЦИЈИ ASEBA PUB 2000
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања

Извршилац услуге ће након завршетка
услуге доставити уредну фактуру за
плаћање и Извештај о извршеним
услугама.
Наручилац ће на основу прихваћеног
и овереног Извештаја о извршеним
услугама од стране овлашћеног лица,
у року од 45 дана извршити плаћање.

Рок важења понуде (најмање 30 дана)
Рок извршења услуге ( највише 7 радних дана)

___________ радних дана

Гарантни период на извршене услуге

12 месеци од дана извршења услуге

Место и начин извршења услуге

Адреса Наручиоца у Београду

Датум
_____________________________

Понуђач
________________________________

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде
за сваку партију посебно.
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(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Укупна цена без
ПДВ-а
2

Опис предмета ЈН
1
1.

ПДВ
3

Укупна цена са
ПДВ-ом
4

Израда нових функционалности у
пословној апликацији ASEBA PUB 2000
према датој техничкој спецификацији

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 2. уписати колико износи понуђена укупна цена без ПДВ-а
 у колони 3. уписати колики је износ ПДВ-а;
 у колони 4. уписати укупну цену са ПДВ-ом
Укупна понуђена вредност за предмет јавне набавке без ПДВ-а ће бити прочитана на отварању
као понуђена вредност, након чега ће представник понуђача уколико је присутан бити упитан да
ли може да понуди нижу цену или остаје при датој вредности у понуди. Уколико се овлашћени
представник понуђача изјасни да остаје при понуђеној цени из понуде иста ће бити унета у
записник. Такође ако отварању понуде и преговарању не буде присуствовао представник понуђача,
укупна понуђена вредност без ПДВ-а за предмет набавке из понуде биће унета у записник.

Датум : ………………... 2020.
У ……………………………

Потпис овлашћеног лица
___________________________
Презиме и име, функција
__________________________
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(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _______________________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:
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(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке бр. 6/2020 - услуге израде нових функционалности у пословној апликацији
ASEBA PUB 2000, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

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 ЗЈН којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке бр. 6/2020 - услуге израде нових функционалности у пословној
апликацији ASEBA PUB 2000, испуњава све услове из чл. 75.ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________

Понуђач:

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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(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке бр. 6/2020 - услуге израде нових функционалности у
пословној апликацији ASEBA PUB 2000, 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).
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
_________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.
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(ОБРАЗАЦ 7)

ИЗЈАВА О ПОВЕРЉИВОСТИ

ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података
_________________________________________________________________________
(пословно име понуђача или скраћени назив)
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и подизвођаче,
да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и
приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све информације
чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, које могу бити
злоупотребљене у безбедносном смислу.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без обзира
на степен те поверљивости.

Датум: ____________________

Потпис овлашћеног лица
_________________________________
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(ОБРАЗАЦ 8)

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............................................................................................................................у
преговарачком поступку
јавне набавке бр. 6/2020 – услуге израде нових
функционалности у пословној апликацији ASEBA PUB 2000, поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: АОФИ ад, СРПСКА БАНКА , улица Савска бр. 25, 11000
Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. 6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.5.2020.године до 11,
00 часова .
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.
ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6);
7) Образац изјаве о поверљивости (Образац 7);
8) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 ЗЈН (Образац 8);

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.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: АОФИ ад Српска Банка, улица
Савска бр. 25, 11000 Београд са назнаком:
„Измена, допуна или опозив понуде за јавну набавку услуга, ЈН бр. 6/2020- 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 (Образац 1. у поглављу ВИ ове конкурсне документације), понуђач наводи
на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1.
у поглављу ВИ ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи
од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу ИВ конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац 6. у поглављу ВИ ове конкурсне документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису 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 ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања уредне фактуре за плаћање и Извештаја о
извршеним услугама .
Наручилац ће на основу прихваћеног и овереног Извештаја од стране овлашћеног лица
Агенције и у фактури исказаних вредности из Структуре цене извршити плаћање на рачун
Извршиоца услуге.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок на извршене услуге не може бити краћи од 12 месеци од дана извршења
услуге.
9.3. Захтев у погледу рока извршења услуге
Рок извршења услуге не може бити дужи од 7 радних дана од дана закључења уговора.
Место извршења услуге – на адреси наручиоца: АОФИ ад , Српска Банка, улица Савска бр.
25, 11000 Београд.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.
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.
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. ЗЈН.
11.EЛЕMEHTИ
ПРЕГОВАРАЊА

УГOBOPA O

KOJИМА

ЋE

CE

ПPEГOBAPATИ

И

НАЧИН

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку отварања ће се приступити истог
дана када и отварању понуде, а одређен је један круг преговарања.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује отварању понуде 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 ће водити записник о преговарању.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Понуђачи су, укључујући и њихове подизвођаче, дужни да чувају као поверљиве све податке
које им наручилац ставља на располагање.
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Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, или
електронске поште на е-маил itmail@aofi.rs] тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 6./2020”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,
и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да
то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
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16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или електронском поштом на емаил itmail@aofi.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
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 седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
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(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован,
као и датум извршења налога.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: ЈН бр. 4/2016
(7) сврха: ЗЗП
(8) корисник: Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије ад
Ужице
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим
прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен добављачу коме је додељен у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
18. 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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