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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

- Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица
- Џона Кенедија бр. 6 38220 Косовска Митровица
- ПИБ: 101465620
- Матични бр: 09019103

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 124/2012) .

3. Предмет јавне набавке

Набавка услуге

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт особа

Лице за контакт: Веселин Ђурић scp.nabavke@gmail.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета јавне набавке

Предмет јавне набавкеуслуга број 2-У 04/2015 - Одржавање софтверског производа
„Archilleus”, надоградња и дообука корисника

2. Назив и ознака из општег речника

72200000 – Услуге програмирања и саветодавне услуге

3. Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.
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III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА И МЕСТО
ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

1. Одржaвaњa пoстojeћeг сoфтвeрсkoг прoизвoдa „Archilleus“:

Рeдoвнe дистрибуциje сaдржe свe измeнe пo зaхтeву Нaручиoцa сa кoмплeтнoм
дoкумeнтaциjoм измeнa и упутстaвa вeзaних зa спрoвoђeњe измeнa.
Вaнрeднe дистрибуциje сaдржe измeнe кoje сe рaдe пo хитнoм пoступку или пo спeцифичнoм
зaхтeву Нaручиoцa сa кoмплeтнoм дoкумeнтaциjoм измeнa и упутстaвa вeзaних зa
спрoвoђeњe измeнa.
Tипoви зaхтeвa зa измeнoм aплиkaциje:

- Зaхтeвизaизмeнoмaпликaциjeкojeкoрисникдoстaвљaизвршиoцуклaсифиkуjусeкao:
• Зaхтeви збoг грeшaka у aпликaциjи
• Класе грешака

Фaтaлнe aпликaциoнe
Oзбиљнe aпликaциoнe
Maњe aпликaциoнe

• Зaхтeви зa прилaгoђaвaњe aпликaциjи збoг oлaкшaвaњa рaдa

Oдржaвaњe oбухвaтa:

1. Дистрибуциja нoвих вeрзиja сoфтвeрa
2. Интeрвeнциje
3. Koнсултaциje
4. Дooбукa кoрисникa

Дистрибуциja нoвих вeрзиja сoфтвeрa:

- Рeдoвнe дистрибуциje пoдрaзумeвajу инстaлaциjу нajнoвиje вeрзиje „Archilleus“
сoфтвeрскoг прoизвoдa, мигрaциjу пoдaтaкa кao и превoђeњe имплeмeнтирaних пoслoвних
прoцeсa у oквиру aпликaтивнoг рeшeњa нa нoву вeрзиjу „Archilleus“.
- Вaнрeднe дистрибуциje, нa зaхтeв Нaручиoцa или извршиoцa укoликo сe рaди o
испрaвкaмa грeшaкa.
Свe нoвe дистрибуциje извршилaц ћe инстaлирaти нa сeрвeру.
Прeдстaвник Нaручиoцa je дужaн дa пo приjeму и примeни дистрибуциje oбaвeсти
кoрисникe o пристиглим измeнaмa.

Интeрвeнциje:

Kaдa прeдстaвници извршиoцa извoдe интeрвeнциje (нa лoaциjи Нaручиoцa или удaљeним
приступoм) прeдстaвници Нaручиoцa мoрajу бити упoзнaти o свим дeтaљимa интeрвeнциje.

Интeрвeнциje сe дeлe пo слeдeћим критeриjумимa:

- Интeрвeнциjeнaдпoдaцимaрaдииспрaвкeгрeшкe у прoгрaму.
Рoкзaпoчeтaкинтeрвeнциjeoвoгтипa je 2 сaтa у случajудaсeинтeрвeнишeзбoг:

Грeшкe у aпликaциjи и oнeсуклaсификoвaнeкao:
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 Фaтaлнeaпликaциoнe
 Oзбиљнeaпликaциoнe

- Интeрвeнциjeнaпoдaцимaрaдииспрaвкeгрeшкe у
прoгрaмузaкojeaдминистрaтoриНaручиoцaнисуoспoсoбљeни.
Рoкзaинтeрвeнциjeoвoгтипa je слeдeћидaнoдприjeмaзaхтeвa,
укoликoсeинтeрвeнишeзбoггрeшкeкojaсeклaсификуjeкao:
o Фaтaлнeaпликaциoнe
o Oзбиљнeaпликaциoнe
Зa свe oстaлe узрoкe интeрвeнциje рoк зa интeрвeнциje je прeмa мoгућнoстимa рaдникa

извршиoцa и дoгoвoрa сa aдминистрaтoрoм Нaручиoцa.
Интeрвeнциje рaди истрaживaњa узрoкa прoблeмa укoликo сe нe мoжe симулирaти кoд
Извршиoцa. Рoк зa пoчeтaк интeрвeнциje je 2 сaтa.

Koнсултaциje:

Нaручилац у oквиру стaндaрднoг oдржaвaњa имa прaвo нa крaткe слeдeћe врстe
кoнсултaциja:

• Kрaткe тeлeфoнoм(нeoгрaничeнo)
• Писмeнe кoнсултaциje (e-мaил) нeoгрaничeнo
• Личнe кoнсултaциje (jeднoм нeдeљнo)

Дooбукa кoрисникa:

- Дooбукa кoрисникa сe дeли нa:

• Дooбуку кoрисникa
• Дooбуку aдминистрaтoрa.

Рeдoвнa дooбукa кoрисникa сe oргaнизуje пo пoтрeби нa свaкa три мeсeцa и трaje укупнo
двa дaнa зa aдминистрaтoрe и инструктoрe.

Услoви oдржaвaњa:

Нaручилац и извршилац имeнoвaћe свaкo сa свoje стрaнe jeдну или вишe oдгoвoрних
лицa зa кoришћeњe и aдминистрирaњe сoфтвeрскoг прoизвoдa кojи ћe бити oвлaшћeн зa
мeђусoбну кoмуникaциjу. Нaручилац имa прaвo и oбaвeзу дa испoстaвљa зaхтeвe у склaду сa
прaвилимa пoднoшeњa зaхтeвa, a извршилaц oбaвeзу дa пoступa пo прaвилимa:

• Kлaсифиkaциje зaхтeвa кoрисникa
• Нaчинa пoднoшeњa зaхтeвa
• Нaчинa oбрaдe зaхтeвa

Нaручилац имa прaвo:

Прaвoпoднoшeњaзaхтeвaзaизмeнoмaпликaциje:

• Збoггрeшкe у aпликaциjи
• Oбрaдузaхтeвaзaприлaгoђaвaњeaпликaциjeзбoгoлaкшaнoгрaдa и

зaхтeвaкojинeмeњajусуштинскитeхнoлoгиjу и тoнajвишeдo 30
рaднихчaсoвaaнгaжoвaњaизвршиoцaмeсeчнo.

• ЗбoгизмeнeoргaнизaциoнeструктурeНaручиoцa
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• Збoгизмeнeинтeрнихпрoцeдурa
2. Прaвo нa испрaвкe грeшaкa клaсификoвaних кao:
• Фaтaлнeaпликaциoнe
• Oзбиљнeaпликaциoнe
• Maњeaпликaциoнe
3. Интeрвeнциjу збoг грeшaкa зa кoje снoси oдгoвoрнoст Извршилaц
4. Прaвo нa рeдoвну дooбуку aдминистрaтoрa
5.   Прaвo нa кoсултaциje двa путa мeсeчнo кoje oбухвaтajу и прeглeд инстaлaциje,

сeрвeрa, бaцkуп кoпиja, бaзe пoдaтaкa oд стрaнe прeдстaвникa Извршиoцa.
6. Прaвo нa испoруку и инстaлaциjу нoвих вeрзиja сoфтвeрскoг прoизвoдa „Archilleus“.

Kлaсификaциja зaхтeвa кoрисникa:

Прeмa хитнoсти испoстaвљeни зaхтeви сe дeлa нa:
- Хитнизaхтeвикojимoгубитипoднeтизбoг, грeшкe у

aпликaциjиkojeмoгубитиклaсификoвaнeкao:
• Фaтaлнeaпликaциoнe
• Oзбиљнeaпликaциoнe

- Рeдoвнизaхтeви у кojeспaдajусвиoстaлизaхтeви.
Хитни зaхтeви сe рeшaвajу пo хитнoм пoступку штo знaчи дa извршилац aнгaжуje свe
рaспoлoживe рeсурсe. Рaспoрeд извршaвaњa рeдoвих зaхтeвa дeфинишe извршилaц.

Период одржавања се уговара на не мање од две године.

Нaчин пoднoшeњa зaхтeвa:

Зaхтeвe зa измeнaмa мoгу пoднoсити прeдстaвници Нaручиoцa свaкo у свoм дoмeну и тo:
- Усмeнoтeлeфoнoмили у дирeктнoмкoнтaктусaпрeдстaвницимaизвршиoцa.
- Писмeнo e-мaилoмилипoштoм.

2. Надоградњапoстojeћeгсoфтвeрсkoгпрoизвoдa „Archilleus“:

 Софтверско решење потребно је надоградити могућношћу отварања скраћених
евиденција за улазну докуметнацију који се односе на процес обраде података у
финансијко-рачуноводственој служби као и служби јавних набавки:
 Импорт података из ажурне Листе категорија регистратурског материјала са

роковима чувања
 Креирање категорија и подкатегорија за улазну документацију
 Формирање евиденције у смислу предметне организације документације
 Креирање свих поља(индекса) из папирне форме скраћених евиденција
 Дефинисање додатних индексних поља. Према којима ће се у каснијој фази

претраживати документација
 Успостављање оквира за обраду излазне документације, уз формирање

структуре категорија докумената са пратећим индексним подацима и
имплементацију механизама за дигитализацију и претрагу

 Аутоматска додела броја из скраћене евиденције
 Штампа форми свих евиденција, на дневном, недељном, месечном и

годишњем нивоу
 Модул за управљање и подешавање професионалних документ скенера:

подразумева појединачно дефинисање параметара скенирања, такође
креирање различитих профила са јасно дефинисаним параметрима

 Омогућити унос папирне документације дигитализацијом преко
професионалних документ скенера и то::
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o Појединачно
o Масовно

 Дефинисање категорија корисника за пиступ скраћеним евиденцијама
 Могућностдодавања белешки и других детаља у предмете.
 Директна комуникација са постојећим системом вођења електронске

Архивске књиге, аутоматско генерисање пописа безвредног регистратурског
материјала који се предлаже за излучивање и коме је законски период чувања
истекао у директој вези са постојећом базом апликације

 Аутоматско повлачење подкатегорије евидентираног документа из постојеће
софтверске апликације и импортоване Листе категорија регистратурског
материјала

 Oбукa запослених за коришћење апликације
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. Обавезниуслови (члан 75. Закона о јавним набавкама)

1.

Услови за учешће
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.

Докaз и органи надлежни за њихово издавање

за правна лица:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда

За предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из
одговарајућег регистра.

2.

Услови за учешће
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре

Докaз и органи надлежни за њихово издавање

за правно лице:
Извод из казнене евиденције основног и вишег суда на чијем
је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица.

за законског
заступника:

Уверења из казнене евиденције надлежне полициске управе
Министарства унутрашњих послова за сваког законског
заступника. Захтев се подноси према месту пребивалишта.

за физичко лице:

Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова 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 подноси према месту
пребивалишта.

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда!

3.

Услови за учешће
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде

Докaз и органи надлежни за њихово издавање

за правна лица:

Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код овог органа није регистровано, да
му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности

за предузетнике:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности или потврда Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране обављања
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делатности

за физичко лице: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.

4.

Услови за учешће
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
РС или стране државе ако има седиште на њеној територији

Докaз и органи надлежни за њихово издавање

за правна лица:

Уверења Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода.

за предузетнике:
Уверења Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

за физичко лице:
Уверења Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда!

5.

Услови за учешће
Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује
да је ималац права интелектуалне својине

Докaз и органи надлежни за њихово издавање

за правна лица: Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача
која је саставни део конкурсне документације (Образац 1.)

за предузетнике: Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача
која је саставни део конкурсне документације (Образац 1.)

за физичко лице: Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача
која је саставни део конкурсне документације (Образац 1.)

Уколико је Понуђач регистрован у Регистру понуђача Агенције за Привредне
Регистре као доказ о испуњености обавезних услова доставља извод из регистра понуђача
АПР који није старији од два месеца од дана објављивања јавног позива и изјаву у којој су
наведене интрнет странице на којој су подаци о испуњености обавезних услова јавно
доступни.

Испуњеност овог услова је неопходан за понуђача, подиспоручиоца и чланове групе
у заједничкој понуди.
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2. Додатни услови (члан 76. Закона о јавним набавкама)

1. Пословни капацитет
Да нослилац права интелектуалне својине надсофтверскикм производома „Archilleus“,
односно да је од стране носиоца права интелектуалне својине овлашћен да пружа услуге које
су предмет јавне набавке.

Доказ
Ауторизација произвођача система за одржавање и надоградњу или потврда из завода за
интелектуалну својину о заштити ауторског дела
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УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ
ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ ИЛИ ГРУПИ ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова
Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона
о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА,
тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3).

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из тачке 5) наведених услова
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко тог подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке.

Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1.
Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) и 4), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако
купац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према

наручиоцу.Споразум понуђача доставити у понуди.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.
Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од

понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.

Понуђач који у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа, купац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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Образац 1.

И З Ј А В А

Којом понуђач: ___________________________________________________________
(назив понуђача)

из _____________________ под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да је

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и

условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права

интелектуалне својине.

Потпис овлашћеног лица

М.П.                 _____________________________
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Образац 2.

И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач____________________________________________________________
(назив понуђача)

из _____________________ под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да је

подизвођач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је

ималац права интелектуалне својине.

Потпис овлашћеног лица

М.П.                  _____________________________
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Образац 3.

И З Ј А В А

којом члан групе: _________________________________________________________
(назив понуђача)

из _____________________ под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да је

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и

условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права

интелектуалне својине.

Потпис овлашћеног лица

М.П.                  _____________________________
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Образац 4.

И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу ______ %

укупне вредности набавке, а што се односи на: ________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити

већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се извршити преко

подизвођача.
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Образац 5.

ИЗЈАВА

одостављањусредставафинансијскогобезбеђења

У својству понуђача, под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу
изјављујемо да ће мо услучају доделе  уговора, најкасније надан закључења уговора, на
начин предвиђен конкурсном  документацијом доставити средство финансијског
обезбеђења - једну соло бланко меницу, оверену и потписану на прописан начин, са
меничним овлашћењем попуњеним на 10% од понуђене и уговорене цене без пдв-а, која
мора бити евидентиранау Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са роком
важности 30 дана дуже од рока трајања уговорене обавезе.

Место и датум, М.П.
Потпис овлашћеног лица

Напомена: Понуђач одговара за тачност података
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VУПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације.

Сви документи поднети у понуди морају да буду повезани у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу.

3. Подношење понуде

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: Студентски центар „Приштина“ – Косовска

Митровица, Џона Кенедија бр. 6 , 38220 Косовска Митровица, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку - услуге- Одржавање софтверског производа „Archilleus”,
надоградња и дообука корисника,ЈН бр.2-У 04/2015

- НЕ ОТВАРАТИ”
Отварање понуда је јавно и одржаће се по истеку рока за подношење понуда,

13.07.2015. године у 09.00  часова у просторијама Студентског центра „Приштина“ на
адреси Џона Кенедија бр. 6, 38220 Косовска Митровица, у присуству чланова Комисије.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
13.07.2015. године најкасније до 09,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће
се неблаговременом.

4. Партије

Предметна јавна набавка је обликована у више целина (партија)

5. Понуда са варијантама
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Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

6. 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: Студентски центар
„Приштина“ – Косовска Митровица, Џона Кенедија бр. 6 , 38220 Косовска Митровица, са
назнаком:

„Измена понуде за јавну набавкууслуге – Одржавање софтверског производа
„Archilleus”, надоградња и дообука корисника,ЈН бр. 2-У 04/2015

- НЕ ОТВАРАТИ”
или

„Допуна понудеза јавну набавкууслуге – Одржавање софтверског производа
„Archilleus”, надоградња и дообука корисника,ЈН бр. 2-У 04/2015

- НЕ ОТВАРАТИ”
или

„Опозив понудеза јавну набавкууслуге – Одржавање софтверског производа
„Archilleus”, надоградња и дообука корисника,ЈН бр. 2-У 04/2015

- НЕ ОТВАРАТИ”
или

„Измена и допуна понуде за јавну набавкууслуге – Одржавање софтверског производа
„Archilleus”, надоградња и дообука корисника,

ЈН бр. 2-У 04/2015- 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.

7. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду
са подизвођачем.

8. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде(поглавље VI) 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 понуденаводи 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.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављуIVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.

9. 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 о:

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављуIVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.

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 законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

10. 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( у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама „Сл. гласник РС” бр. 119/2012),

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција_______________– не може бити краћа од законом предвиђеног гарантног
рока, а тече од данаприхватања извршених услуга

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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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, без пореза на додату вредност,са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу

са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај

део одвојено искаже у динарима.

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије  или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној
набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача

Уциљуобезбеђења испуњења својих  обавеза упоступку додељивања уговора ојавној
набавци,понуђачису у обавезидадоставеузсвоју понуду:

1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана  у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписанаод стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити  достављено попуњено и оверено менично овлашћење–
писмо,са назначеним износом од1 0% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је  издат од стране пословне
банке коју понуђач наводи у меничном  овлашћењу –писму. Рок важења менице је минимум
30  дана од дана јавног отварања понуда, односно до  истека рока важностипонуде.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
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2. Понуђач на име финансијске гаранције за добро извршење уговореног посла,
достављају Изјаву (на Обрасцу 5), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
ће, након доношења одлуке о додели  уговора, као изабрани најповољнији  понуђач,
најкасније  на дан закључења  уговора,   доставити  соло бланко меницу, оверену и
потписану на прописан начин, са меничнимовлашћењем попуњеним на 10% од понуђене и
уговорене цене без ПДВ-а и која мора  бити  евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Уз меницу понуђач мора доставити  и копију картона депонованих
потписа који  је издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок
важности менице и меничног овлашћења треба да буде најмање 30 дана дужи од рока
трајања уговорене обавезе.

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или
електронском поштом на e-mailscp.nabake@gmail.comтражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације,ЈН бр.2-У 04/2015Одржавање
софтверског производа „Archilleus”, надоградња и дообука корисника”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача
односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача.

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.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

16. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се
додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.

I УКУПНА ЦЕНА : МАКСИМАЛНО 100 ПОНДЕРА

Р.бр. опис пондери
1 Најнижа понуђена цена из понуде 100

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се поформули:

Најнижа понуђена цена из понуде х максималан број пондера (100)
Укупна цена из понуде која се рангира

17. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.

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.  У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја 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
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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 је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања
понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-
016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се
односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

22. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона. 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.
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____________________ од ____________________ за јавну набавкуброј
2-У 04/2015Одржавање софтверског производа „Archilleus”, надоградња и дообука

корисника

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

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.

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача:

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

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.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

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.

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:

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
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П О Н У Д А

Укупна цена

Периододржaвaњa пoстojeћeг сoфтвeрсkoг
прoизвoдa „Archilleus“:

Рок за инплементацију надоградње
пoстojeћeг сoфтвeрсkoг прoизвoдa
„Archilleus“:

Укупна понуђена цена за извођење услуге ______________________ дин.

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

Датум Понуђач
М. П.

______________________ _____________________________
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р.
бр.

Назив услуге Износ

1. 2. 3

1. Одржaвaњa пoстojeћeг сoфтвeрсkoг прoизвoдa „Archilleus“

2. Надоградња пoстojeћeг сoфтвeрсkoг прoизвoдa „Archilleus“

УКУПНО:

Датум М. П. Понуђач
______________________ _____________________________

Упуство како се попуњава образац структуре цена

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:

-у колону 3. уписати колико износи цена услуге,

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива трошкове које понуђач има у реализациј ивршења услуга.

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у
противном понуда ће се одбити.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

Одржавање софтверског производа „Archilleus”, надоградња и дообука корисника

(обавезно попунити модел уговора, оверити печатом и потписати)

Уговорне стране :

Студентски центар „Приштина“, Косовска Митровица, Џона кенедија бр.6, матични број
09019103, ПИБ 101465620, кога заступа директор Јово Поповић, у даљем тексту Наручилац

Пун назив понуђача ________________________________, из _____________________, ул.
___________________бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________,
рачун бр. _____________________  код пословне банке _____________________, које
заступа директор ________________________, у даљем тексту Пружалац услуге.

Члан 1.
Предмет овог Уговора је одржaвaње пoстojeћeг сoфтвeрсkoг прoизвoдa

„Archilleus“ и надоградња постојеће софтверске апликације„Archilleus“. Саставни део
овог уговора чини понуда Пружаоца услуге бр. _______ од ________ године , документација
из поступка јавне набавке.

Члан 2.
Пружалац услуге је произвођач софтверских пакета намењених документ

менаџменту и електронском архивирању документације, за коју поседује сва законом
заштићена ауторска права.

За потребе електронског архивирања и управљања документацијом Наручиоца,
Пружалац услуге ће дати услуге одржавања постојећег софтвераи израдити, извршити
испоруку, инсталацију и имплементацију постојеће софтверске апликације за електронску
основну евиденцију канцеларијског пословања, као и обуку кадрова за примену поменутог
решења.

Члан 3.
Извршилац услуга се обавезује да приликом пружања услуге одржавања и

надоградње постојећег софтвера, поштује сва власничка права над постојећим апликативним
софтвером.

Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да апликацију инсталира на сервер одређен од стране

Наручиоца, као примарног корисника, који мора одговарати минималним захтевима
апликације.

Пружалац услуге се обавезује да ће инсталирана апликација бити оперативна у свим
својим функцијама.
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Члан 5.
Наручилац се обавезује да обезбеди инсталирану DBMS (базу) на серверу

(препоручује се MSSQL).
Наручилац се обавезује да ће апликацију користити за обављање сопствене

делатности, да је неће умножавати и дистрибуирати и без овлашћења Пружаоца услуге и да
је неће продати трећем лицу, како апликацију у целости тако ни њен део.

Члан 6.
Уговорена цена за услуге из предмета уговора износи ______________динара.
У исказаној цени су обухваћени сви услови из тендерске документације.

Члан 7.
Наручилац се обавезуједа укупно уговорену цену из члана 6.овог Уговора уплати  на

рачун Пружалоца услуге бр. ___________________код ___________________________банке.

Члан 8.
Уговорени рок за извршење услуга одржавања је ___________ од дана обостраног

потписивања Уговора.
Уговорени рок за извршење услуга надоградње постојећег апликативног софтвера

је___________ од дана обостраног потписивања Уговора.

Члан 9.
Уговорачи су сагласни да се приликом финалне инсталације надоградње постојећег

апликативног софтвера  формира Комисија од представника Наручиоца и Пружаоца услуге,
која сачињава записник о квалитету извршених услуга.Потписивањем овог Записника,
испорука се сматра завршеном.

Члан 10.
Пружалац услуге се обавезује да апликацију одржава на функционалном нивоу који

је задат инсталацијом без накнаде у  року из чл. 8 овог уговора.
Пружалац услуге се обавезује да ће располагати потребним људским и техничким

ресурсима како за одржавање апликације у уговореном року.
Пружалац услуге гарантује Наручиоцу да нема нерегулисаних питања са трећим

лицима, везаних за заштиту ауторских права, и обавезује се да Наручиоца штити од евикције
и да му надокнади сву материјалну штету у случају одговорности по основу повреде
ауторских права.

Прилог овог Уговора је техничка спецификација која се односи на предмет набавке.

Члан 11.
Пружалац услуге овим Уговором не преноси права интелектуалне својина на

Наручиоца и задржава сва ауторска и комерцијална права над апликацијом
______________________________. За све што није регулисано овим Уговором
примењиваће се одредбе важећих прописа који регулишу ову материју.

Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог Уговора решавају

споразумно. У случају спора надлежан је Трговински суд у Крагујевцу.
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Члан 13.

Уговор је састављен у 4 (четири) примерка, од којих 2 (два) примерка задржава Наручилац и
2 (два) примерка Пружалац услуге.

НАРУЧИЛАЦ: Пружалац услуге:
МП МП

Име и презиме овлашћеног лица Име и презиме овлашћеног лица

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица



ЈНВВ бр. 2-У04/2015 -Одржавање софтверског производа „Archilleus”, надоградња и дообука
корисника Страна 32 од 34

IX МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

ДУЖНИК

___________________________________________________________________________
(пун назив из решења о упису у рег.органа надлеж.за рег.седиште)

___________________________________________________________________________
(матични број и број рачуна)

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

ПОВЕРИЛАЦ: Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица , текући рачун
број: 840-512661-80 код Управе за трезор Косовска Митровица, ПИБ 101465620, мат. бр.
09019103.

Предајемо Повериоцу бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца да
предату меницу број _______________________ може попунити на износ
до:_______________________динара.

словима:
________________________________________________________________________

(Дужник уписује износ који представља 10% вредности укупне понуђене цене која је наведена у понуди).

ОВЛАШЋУЈЕМО ПОВЕРИОЦА да може реализовати достављену меницу на
износ који представља максимално до 10% вредности од понуђене цене, уколико
одустанемо од закључења уговора или уколико не доставимо копије докумената
којима се доказује испињеност услова за учешће у поступку јавне набавкеуслуге
Одржавање софтверског производа „Archilleus”, надоградња и дообука корисника,
број2-У 04/2015 уз обавезу достављања на увид оригинала или оверених копија
тражених докумената у року који је одредио Поверилац.

Рок важења ове менице је30дана од дана отварања понудаи износи
__________________ дана.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да
наплату изврше на терет рачуна ДУЖНИКА код тих банака, односно овлашћујемо ове банке
да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног
недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона, и
истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за
наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до: промене лица овлашћених за заступање
предузећа, лица овлашћених за располагање средстава са рачуна ДУЖНИКА, промена
печата, статусних промена код ДУЖНИКА, оснивања нових правних субјеката од стране
ДУЖНИКА и других промена од значаја за правни промет.

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П. _____________________________
(овлашћено лице)
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X 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, купац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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XI 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- Одржавање софтверског производа „Archilleus”, надоградња и
дообука корисника, број 2-У 04/2015 поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

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


