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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Министарство финансија, Пореска управа – Централа, Београд, Саве Машковића 3-5,
интернет страница: www.poreskauprava.gov.rs/aktuelnosti
2.Поступак који се спроводи
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) у даљем тексту: ЗЈН, и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈН 4/2015 су добра – oбнављање, надоградња и техничка
подршка Microsoft лиценци
4.Спровођење поступка јавне набавке
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
5.Лице за контакт
Светлана Вјештица, контакт телефон 011/3950-595.
6.Подношење понуде
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца, без обзира на
начин на који је послата, до 02.03.2015. године до 12,00 часова у писарници наручиоца на
адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 35.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и
понуђачу ће на његов захтев, издати потврду о пријему. 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.
Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном,
препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је
наручилац примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за
подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан
моменат када је понуђач послао понуду.
У року за подношење понуда 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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с
тим да ће понуђач на коверти назначити следеће:
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„Понуда за јавну набавку добара: oбнављање, надоградња и техничка подршка
Microsoft лиценци, ЈН 4/2015 – НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, овереној печатом подносиоца понуде, са
наведеним називом понуђача и адресом. Понуђач може поднети само једну понуду.
7.Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се након истека рока од 22 дана од дана када је достављен
и објављен на Порталу јавних набавки позив за подношење понуда. Уколико рок истиче
на дан који је нерадни, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни
радни дан до 12.00 часова. Јавно отварање понуда одржаће се 02.03.2015. године у 13.00
часова на адреси: Пореска управа-Централа, Београд, Саве Машковића 3-5.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији наручиоца предају
писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Предмет јавне набавке су добра: oбнављање, надоградња и техничка подршка Microsoft
лиценци за потребе Пореске управе, према табели како следи:
Редни
Назив производа
број
WinEntforSAwMDOP ALNG SA
1
MVL Pltfrm
OfficeProPlus ALNG SA MVL
2
Pltfrm
CoreCAL ALNG SA MVL
3
Pltfrm DvcCAL
WinEntforSAwMDOP ALNG SA
4
MVL
CoreCAL ALNG SA MVL
5
DvcCAL
6
7
8
9

SharePointSvr ALNG SA MVL
SQLSvrEntCore ALNG SA MVL
2Lic CoreLic
SQLSvrStdCore ALNG SA MVL
2Lic CoreLic
WinSvrStd ALNG SA MVL
2Proc

Шифра
производа

Количина

CX2-00093

1060

269-12442

1060

W06-01069

1060

CX2-00089

1200

W06-00021

1200

H04-00268

6

7JQ-00343

8

7NQ-00292

10

P73-05898

11
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III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Техничка подршка:
Понуђач је у обавези да за време трајања уговора обезбеди техничку подршку која
подразумева:
-Право наручиоца на технолошку надградњу за све време трајања уговора, односно право
на коришћење најновијих комерцијалних верзија софтвера,
-Право на подршку 24x7, односно 24 сата свих седам дана у недељи телефонским путем
или путем e-maila, која подразумева и право на коришћење инцидент сати, сразмерно
броју лиценци за Microsoft производе,
-Право на обуку за коришћење свих обновљених Microsoft производа, кроз тренинге
преко интернет презентације или обуком код испоручиоца, при чему наручилац одлучује
коју врсту обуке ће користити.
Гарантни период:
Наручилац има право на произвођачку гаранцију за све време трајања уговора, при чему
има право на испоруку свих нових верзија, patch-ева и release-ова чиме се отклањају
уочени системски недостаци за све лиценциране Microsoft производе који су предмет
набавке.
Наручилац има право да користи Corporate Error Reporting (CER) погодност која
омогућава јасан и лак начин за праћење и прегледање информација о грешкама у
рачунарској мрежи у циљу контроле примене закрпа и осталих модификација система.
CER омогућава да се мапирају решења према грешкама система користећи следеће
методе:
a. Идентификација који системи имају грешке и зашто,
b. Повезивање са ажурним закрпама,
c. Одлучивање о следећим корацима.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (у даљем тексту: ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1) Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН
Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове према
члану 75. став 1. ЗЈН, и то:
1. Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. Услов: 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;
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3. Услов: да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4. Услов: 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;
2)Упутство како се доказује испуњеност услова у смислу чл. 75. и 77. ЗЈН
Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе (члан 77. ЗЈН) да испуњава услове
прописанe чланом 75. ЗЈН и на начин из члана 21. Правилника о обавезним елементина
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл, гласник РС“, бр. 29/2013) и то:
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног Привредног суда;

2. правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и
надлежне полицијске управе МУП-а да оно 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 (које не може бити старије од два
месеца пре отварања понуда);
предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне
полицијске управе МУП-а 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 (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда);
3. Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности која је на снази у време слања позива за подношење понуда (која не може бити
старија од два месеца пре отварања понуда);
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности која је на снази у време слања позива за подношење понуда (која не може бити
старија од два месеца пре отварања понуда);
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
одређених послова (која не може бити старија од два месеца пре отварање понуда);
4. Уверења Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
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3)Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН и упутство
како се доказује испуњеност услова
Имајући у виду предмет јавне набавке наручилац одређује додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке у погледу пословног и техничког капацитета:
Пословни капацитет:
Услов:Понуђач мора бити овлашћени LAR (Large Account Reseller) партнер компаније
Microsoft за подручје Републике Србије за добра која су предмет јавне набавке.
Доказ: Као доказ приложити сертификат/овлашћење/потврда/изјава издату од стране
произвођача добара или овлашћене локалне канцеларије према седишту понуђача на
оригиналном меморандуму произвођача.
Технички капацитет:
Услов:Понуђач мора имати GOLD VOLUME LICENCING STATUS.
Доказ: Као доказ приложити сертификат/овлашћење/потврда/изјава издату од стране
произвођача добара или овлашћене локалне канцеларије према седишту понуђача на
оригиналном меморандуму произвођача.
4)Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.
став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН, а додатне услове понуђач испуњава самостално.
5)Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са
чланом 81. ЗЈН
Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Банкарска гаранција за добро извршење посла
Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену изјаву, на обрасцу банке, да
ће наручиоцу, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, приликом
закључења уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10%
од укупне уговорене вредности, без ПДВ-а;
Банкарску гаранцију за добро извршење посла изабрани понуђач поднеће наручиоцу
приликом закључења уговора, у висини од 10% од укупне вредности уговора.
Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да важи још 10 дана од дана истека
важности уговора.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције мора се продужити.
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Ако изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, та банка мора имати
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
Инструкција о броју уплатног рачуна за наплату банкарске гаранције: уплатни рачун број
840-745128843-36-Остали приходи из буџета Републике, позив на број одобрења по
модулу 97-41601.
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.Подаци о језику на ком понуда мора бити састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сва достављена документација на страном
језику мора бити преведена на српски језик. Превод мора бити оверен од стране судског
тумача.
2.Подаци о обавезној садржини понуде
Понуђач може да поднесе само једну понуду .
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује заједничкој
понуди или као подизвођач.
Понуђач доставља понуду у писаном облику у затвореној коверти тако да се при отварању
може утврдити да ли је затворена онако како је предата.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов
саставни део, понуђачи морају да попуне на упражњеним местима, читко ручно, писаћом
машином или на рачунару. Обрасце мора да потпише власник или законски заступник
понуђача који је уписан у регистар АПР-а, и морају бити оверени печатом понуђача.
Није дозвољено преправљање текста у датим обрасцима у конкурсној документацији –
прецртавање постојећих навода и уписивање других навода.
Понуда мора да садржи:














Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 
Образац понуде – Образац бр. 1;
Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем, Образац бр. 2;
Изјава о ангажовању подизвођача, Образац бр. 2а, у случају да наступа са
подизвођачем;
Образац Подаци о подизвођачу, у случају да понуђач извршење набавке делимично
поверава подизвођачу, Образац бр. 3;
Образац Општи подаци о члану групе понуђача, у случају да понуду поднесе група
понуђача, Образац бр. 4;
Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду, Образац бр. 5, у случају
заједничке понуде;
Модел уговора – Образац бр. 6;
Образац структуре цене, Образац бр. 7;

Образац трошкова припреме понуде, Образац бр. 8 (потписује се, оверава и
предаје, а није потребно попуњавати);
Образац изјаве о независној понуди, Образац бр. 9;
Образац о поштовању обавеза утврђених законом- Образац бр. 10
Образац о поштовању обавеза утврђених законом за подизвођача, у случају да
понуђач извршење набавке делимично поверава подизвођачу - Образац бр. 10а
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Образац о поштовању обавеза утврђених законом за члана групе понуђача, у
случају да понуду поднесе група понуђача Образац бр. 10 б
Изјаву, на обрасцу банке, да ће наручиоцу, уколико његова понуда буде изабрана
као најповољнија, приликом закључења уговора издати банкарску гаранцију за
добро извршење посла у висини од 10 % од укупне уговорене вредности, без ПДВ
Сертификат/овлашћење/потврда/изјава издату од стране произвођача добара или
овлашћене локалне канцеларије према седишту понуђача на оригиналном
меморандуму да је понуђач овлашћени LAR (Large Account Reseller), партнер
компаније Microsoft за подручје Републике Србије за добра која су предмет јавне
набавке је понуђач
Сертификат/овлашћење/потврда/изјава издату од стране произвођача добара или
овлашћене локалне канцеларије према седишту понуђача на оригиналном
меморандуму да понуђач има GOLD VOLUME LICENCING STATUS.

3. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН
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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
4. Захтев у случају подношења самосталне понуде
У понуди (обрасцу понуде) понуђач наводи на који начин подноси понуду, да ли понуду
подноси самостално, као заједничку или са подизвођачем.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
5. Захтев у случају ангажовања подизвођача
Уколико понуђач ангажује подизвођача у обавези је да у својој понуди наведе назив
подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не
може бити већи од 50%), део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и
правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно
подизвођачу.
Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:
- у обрасцу понуде (образац бр. 1) наведе пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра, адресу седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт, да
наведе део предмета набавке који ће извршити као и проценат вредности набавке који ће
извршити подизвођач,
да за сваког подизвођача достави:
- попуњен, печатом оверен и потписан образац – Изјава о ангажовању подизвођачаОбразац бр. 2а;
- попуњен, печатом оверен и потписан образац - Подаци о подизвођачу (Образац
бр. 3);
- попуњен, печатом оверен и потписан образац – Образац о поштовању обавеза
утврђених законом, Образац бр. 10а
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- за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. тачка 1. до
4. ЗЈН на начин одређен чланом 77. ЗЈН.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће
бити наведен у уговору о јавној набавци.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорне набавке, без
обзира на ангажовање и број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно
подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
6. Саставни део заједничке понуде
Понуђач који подноси заједничку понуду дужан је да у понуди наведе да понуду подноси
као заједничку и да за сваког члана групе:
- у обрасцу понуде (образац бр. 1) наведе пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра, адресу седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт;
- достави попуњен, печатом оверен и потписан образац – Образац Општи подаци о
члану групе понуђача - Образац бр. 4;
- достави попуњен, печатом оверен и потписан образац – Образац изјаве чланова
групе који подносе заједничку понуду - Образац бр. 5;
- достави доказе о испуњености услова из члана 75. тачка 1. до 4. ЗЈН, на начин
одређен чланом 77. ЗЈН, а додатне услове из члана 76. ЗЈН испуњавају и доказују заједно;
- достави попуњен, печатом оверен и потписан образац – Образац о поштовању
обавеза утврђених законом за члана групе, Образац бр. 10 б
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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. став 4. тачка 1. до 6. закона и то:
-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.
7.Место и начин/модалитет испоруке:
Понуђач је у обавези да у року од највише 30 дана од дана закључења уговора обезбеди,
од стране Microsoftа, отварање портала, односно web странице за Наручиоца и приступ
истом за Наручиоца, на коме ће се налазити кључеви за коришћење лиценци за Microsoft
производе које су предмет ове јавне набавке. Производи ће се сматрати испорученим
даном отварања портала, односно web странице за Наручиоца, од стране Microsoftа.
У вези са поменутим направиће се записник, чиме ће квантитативно-квалитативни пријем
бити завршен.
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8.Начин и услови плаћања:
Плаћање ће се извршити након потписивања записника о квантитативно-квалитативном
пријему предмета набавке, а најмање 15 дана по достављеном рачуну уз приложени
записник о квантитативно-квалитативном пријему.
9. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
Уколико је изабрани понуђач страно правно или физичко лице дужан је да пре
закључења уговора достави доказ о отвореном нерезидентном динарском рачуну.
10. Обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди:
Понуђач у својој понуди може да одређене податке означи као поверљиве.
Подаци које понуђач означи као поверљиве биће коришћени само за намене ове јавне
набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступку
јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у
наставку поступка.
Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не
садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне
податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. Неће
се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуе који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у горњем десном углу садрже
ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред
њега мора да буде наведено „поверљиво“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног
лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, понуђач ће то учинити
тако што ће његов заступник поверљивост изнад ознаке поверљивости написати
«ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати се.
11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз
напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен
чланом 20. ЗЈН
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште, електронске поште или
факсом) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније пет 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 и
на својој интернет страници.
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Додатне информације или појашњења упућују се на адресу: Министарство финансија,
Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5 са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – јавна набавка
добара-oбнављање, надоградња и техничка подршка Microsoft лиценци, јавна набавка бр.
4/2015“.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.
12.Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код
понуђача односно његовог подизвођача
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писменом
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда.Наручилац може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).Наручилац може уз сагласност
понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде
по окончаном поступку отварања.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунарских грешака, наручилц ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
13. Врста критеријума за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
14. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену предност има понуда која има,
пре свега, краћи рок испоруке, а ако је понуђен исти рок испоруке, онда предност има
понуда са дужим роком за плаћање.
15. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обвавезе 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 – Образац бр. 12 конкурсне
15а. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
16. Начин и рок за подношења захтева за заштиту права понуђача и број рачуна на
који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу
одређену Законом
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци. Захтев за заштиту права
подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 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
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уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У случају подношења захтева долази
до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од старне
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 од
80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник:
Буџет Републике Србије).
17. Извршавање обавеза по раније закљученим уговорима – негативне референце
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. ЗЈН којим
потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне
три године.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. ЗЈН, став 3. тачка 1, који
се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако
је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који се спроводи овај поступак.
18. Обавештење о року закључења уговора о јавној набавци
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са изабраним понуђачем у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтава за заштиту права, а у случају да је поднета само
једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока од 10 дана од дана
протека рока за подношење захтава за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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Образац бр. 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Пословно име или скраћени
назив из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Овлашћено лице
Лице за контакт
Матични број
ПИБ
Телефон/телефакс

Број рачуна
Уписан у Регистар понуђача
(уписати да или не)
Адреса интернет странице на
којој су доступни подаци о
испуњености услова за учешће
у поступку јавне набавке у
складу са Законом о јавним
набавкама и конкурсном
документацијом
На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за јавну
набавку добара: oбнављање, надоградња и техничка подршка Microsoft лиценци, јавна
набавка бр. 4/2015 дајемо понуду како следи:
1.

ПОНУДУ ПОДНОСИМ (заокружити):

а) самостално
б) као заједничка понуда (навести опште податке за све понуђаче из групе понуђача:
пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични
број, ПИБ, име особе за контакт)
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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3.____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
в) са подизвођачем (навести опште податке за све подизвођаче: пословно име или
скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе
за контакт)
1.____________________________________________________________________________
______________________
који ће извршити део предмета набавке _____________________
______________________, што чини _____% од укупне вредности набавке
2.____________________________________________________________________________
______________________
који ће извршити део предмета набавке _____________________
______________________, што чини _____% од укупне вредности набавке

Назив производа
WinEntforSAwMDOP
ALNG SA MVL Pltfrm
OfficeProPlus ALNG SA
MVL Pltfrm
CoreCAL ALNG SA
MVL Pltfrm DvcCAL
WinEntforSAwMDOP
ALNG SA MVL
CoreCAL ALNG SA
MVL DvcCAL
SharePointSvr ALNG SA
MVL
SQLSvrEntCore ALNG
SA MVL 2Lic CoreLic
SQLSvrStdCore ALNG
SA MVL 2Lic CoreLic
WinSvrStd ALNG SA
MVL 2Proc

Шифра
производа

Количина

CX2-00093

1060

269-12442

1060

W06-01069

1060

CX2-00089

1200

W06-00021

1200

H04-00268

6

7JQ-00343

8

7NQ-00292

10

P73-05898

11

Цена/лиценца

Укупнo

УКУПНО:

1.Укупна понуђена цена за oбнављање, надоградњу и техничку подршку Microsoft лиценци
за Microsoft производе, без ПДВ, је _________________________ динара
и словима: ____________________________________________________________
2. Рок испоруке:___________________дана од дана закључења уговора
(не може бити дужи од 30 дана)
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3. Услови плаћања: у року
достављања рачуна

од________________дана од дана

(не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана)

4.Рок важења понуде износи__________дана од дана отварања понуда (овај рок не може бити
краћи од 30 дана од дана отварања понуда);
МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

______________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_____________________________

Понуђач
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

_________________________
(читко навести име и презиме)

Напомене: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношђења заједничке
понуде образац потписује и оверава члан групе који је носилац посла.
Образац понуде потписује власник или законски заступник понуђача/ члана групе који је носилац
посла који је уписан у регистар АПР и оверава печатом.
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Образац бр. 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да у понуди за
јавну набавку добара – oбнављање, надоградња и техничка подршка Microsoft лиценци за
потребе Пореске управе (ЈН 4/2015), не наступамо са подизвођачима.

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

_________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и
оверава печатом
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Образац бр. 2а
ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ АНГАЖОВАО У ПОНУДИ)
За реализацију јавне набавке добара - oбнављање, надоградња и техничка подршка
Microsoft лиценци за потребе Пореске управе (ЈН 4/2015) ангажоваћемо следеће
подизвођаче и у табели наводимо њихово учешће у укупној вредности понуде:
Назив подизвођача, адреса седишта

М.П.

Део посла које ће извршити Проценат
подизвођач
укупне
вредности
набавке који
се
поверава
подизвођачу

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

_________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и
оверава печатом

У случају већег броја подизвођача образац треба копирати у потребном броју примерака.
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Образац бр. 3
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени
назив из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Овлашћено лице
Лице за контакт
Матични број
ПИБ
Телефон/телефакс
Број рачуна
Уписан у Регистар понуђача
(уписати да или не)
Адреса интернет странице на
којој су доступни подаци о
испуњености услова за учешће
у поступку јавне набавке у
складу са Законом о јавним
набавкама и конкурсном
документацијом

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

_________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача или подизвођача који је уписан у
регистар АПР и оверава печатом

У случају већег броја подизвођача образац треба копирати у потребном броју примерака.
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Образац бр. 4
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени
назив из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Овлашћено лице
Лице за контакт
Матични број
ПИБ
Телефон/телефакс
Број рачуна
Уписан у Регистар понуђача
(уписати да или не)
Адреса интернет странице на
којој су доступни подаци о
испуњености услова за учешће
у поступку јавне набавке у
складу са Законом о јавним
набавкама и конкурсном
документацијом

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

_________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник члана групе понуђача који је уписан у
регистар АПР и оверава печатом.

Образац фотокопирати у потребном броју примерака за сваког члана из групе понуђача.
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Образац бр. 5
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке добара oбнављање, надоградња и техничка подршка Microsoft лиценци за потребе Пореске управе
(ЈН 4/2014).
Овлашћујемо члана групе ______________________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.
Назив и седиште члана Врста посла који ће Потпис одговорног
групе
извршити члан групе
члана групе
Овлашћени члан:

лица

Потпис одговорног лица
________________________
М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног лица
________________________
М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног лица
_________________________
М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног лица
_________________________
М.П.

Образац потписује власник или законски заступник овлашћеног члана носиоца посла и члана групе
који је уписан у регистар АПР и оверава печатом.
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Образац бр. 6

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен између:

Министарство финансија– Пореска управа, Београд,
Саве Машковића бр. 3-5 (у даљем тексту: Наручилац) ПИБ
100020943 матични бр. 07001410, шифра делатности 8411, ( у
даљем тексту: Наручилац) коју заступа заменик директора
Марко Маринковић
и
____________________________ из _________________________
ул. ________________________ бр. _____ (у даљем тексту:
Добављач) ПИБ ________________ м.бр. _________________
шифра делатности ______________ кога заступа ______________
___________________________

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12) и на основу позива за достављање понуда за јавну набавку добара: oбнављање,
надоградња и техничка подршка Microsoft лиценци, објављеног на Порталу јавних набавки
_______.2015. одине, спровео отворени поступак јавне набавке добара број ЈН 4/2015,
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама на основу извештаја
о стручној оцени понуда донео одлуку о додели уговора Добављачу за предметну набавку.
(податке уноси Наручилац)
Члан 2.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у реализацији набавке
добара - oбнављање, надоградња и техничка подршка Microsoft лиценци.
Добављач се обавезује да предмет уговора реализује на начин да обнови, надограђује и
пружа техничку подршку Microsoft лиценцама у количинама из табеле како следи:
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Редни
Назив производа
број
WinEntforSAwMDOP ALNG SA
1
MVL Pltfrm
OfficeProPlus ALNG SA MVL
2
Pltfrm
CoreCAL ALNG SA MVL
3
Pltfrm DvcCAL
WinEntforSAwMDOP ALNG SA
4
MVL
CoreCAL ALNG SA MVL
5
DvcCAL
6
7
8
9

SharePointSvr ALNG SA MVL
SQLSvrEntCore ALNG SA MVL
2Lic CoreLic
SQLSvrStdCore ALNG SA MVL
2Lic CoreLic
WinSvrStd ALNG SA MVL
2Proc

Шифра
производа

Количина

CX2-00093

1060

269-12442

1060

W06-01069

1060

CX2-00089

1200

W06-00021

1200

H04-00268

6

7JQ-00343

8

7NQ-00292

10

P73-05898

11

Члан 3.
Добављач се обавезује да Наручиоцу обнови, надограђује и пружа техничку
подршку лиценце за Microsoft производе, у свему према понуди која се налази у прилогу
овог уговора и чини његов саставни део.
Члан 4.
Све лиценце су типа Lic/SA (са укљученим осигурањем софтвера), чиме се стиче
право на коришћење нових верзијае-обуку, техничку подршку.
Члан 5.
Укупно уговорена вредност предмета уговора износи _________________ динара, без
ПДВ-а, односно ___________________ динара са ПДВ-ом.
Словима:_____________________________________________________________без ПДВ-а
односно________________________________________________________________са
ПДВ-ом.
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Члан 6.
Добављач је у обавези да у року од ________________ од дана закључења уговора
(не више од 30 дана)
обезбеди, од стране Microsoftа, отварање портала, односно web странице за Наручиоца и
приступ истом за Наручиоца, на коме ће се налазити кључеви за коришћење лиценци за
Microsoft производе које су предмет ове јавне набавке. Производи ће се сматрати
испорученим даном отварања портала, односно web странице за Наручиоца, од стране
Microsoftа.
У вези са поменутим уговорне стране сачиниће записник о примопредаји, чиме ће
квантитативно-квалитативни пријем бити завршен.
Члан 7.
Наручилац ће се извршити плаћање по предметном уговору након потписивања
записника о квантитативно-квалитативном пријему, ____________ дана по достављеном
(не мање од 15 и не више од 45 дана)
рачуну уз који се прилаже записник о квантитативно-квалитативном пријему.
Члан 8.
Добављач је у обавези да за време трајања уговора обезбеди техничку подршку која
подразумева:
-Право наручиоца на технолошку надградњу за све време трајања уговора, односно право
на коришћење најновијих комерцијалних верзија софтвера,
-Право на подршку 24x7, односно 24 сата свих седам дана у недељи телефонским путем
или путем e-maila, која подразумева и право на коришћење инцидент сати, сразмерно
броју лиценци за Microsoft производе,
-Право на обуку за коришћење свих обновљених Microsoft производа, кроз тренинге
преко интернет презентације или обуком код испоручиоца, при чему наручилац одлучује
коју врсту обуке ће користити.
Члан 9.
Наручилац има право на произвођачку гаранцију за све време трајања уговора, при чему
има право на испоруку свих нових верзија, patch-ева и release-ова чиме се отклањају
уочени системски недостаци за све лиценциране Microsoft производе који су предмет
набавке.
Наручилац има право да користи Corporate Error Reporting (CER) погодност која
омогућава јасан и лак начин за праћење и прегледање информација о грешкама у
рачунарској мрежи у циљу контроле примене закрпа и осталих модификација система.
CER омогућава да се мапирају решења према грешкама система користећи следеће
методе:
a. Идентификација који системи имају грешке и утврђивање разлога настанка
грешке,
b. Повезивање са ажурним закрпама,
c. Одлучивање о следећим корацима.
Члан 10.
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Добављач се обавезује да, на дан закључења овог уговора, преда Наручиоцу неопозиву,
безусловну (без приговора) и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са роком важности
10 дана након истека важења предметног уговора..
Уколико Добављач не поступи у року из става 1. овог члана, уговор се закључује с
одложним условом и почиње да важи од момента подношења банкарске гаранције.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, важност
банкарске гаранције мора се продужити.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором. Уколико Добављач не поступи у року из става 1. овог члана, уговор се
закључује с одложним условом и почиње да важи од момента подношења банкарске
гаранције.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, важност
банкарске гаранције мора се сразмерно продужити.
Члан 11.
Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац може поднети на наплату у року
важења и више пута до потпуне искористивости исте, а у случају да Добављач не
извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Члан 12.
Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико
Добављач не поступа у складу са чланом 9. став 1. овог уговора односно, ако ни након
поновљене опомене Наручиоца, Добављач не достави нове верзије, patch-еве и release-ове
чиме се отклањају уочени системски недостаци за све лиценциране Microsoft који су
предмет набавке.
Члан 13.
Потраживања из овог уговора уговорне стране не могу се уступати другим правним или
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу
на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
Члан 14.
Уколико Добављач буде каснио са извршењем своје обавезе, дужан је да Наручиоцу
плати пенале у висини од 0,2% од вредности добра, за сваки дан закашњења, односно
Наручилац има право да за обрачунати износ пенала умањи исплату уговорене вредности
по испостављеном рачуну Добављача.
Члан 15.
Добављач ће уговорену обавезу из члана 2. овог уговора извршити самостално
или
Добављач ће уговорену обавезу из члана 2. овог уговора извршити са подизвођачима
___________________________________________________________________________
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(навести назив и седиште подизвођача)

или
Добављач ће уговорену обавезу из члана 2. овог уговора извршити са групом понуђача
(заједничка понуда)
______________________________________________________________________________
(навести назив и седиште учесника у заједничкој понуди)

Члан 16.
Сва евентуална спорна питања по овом уговору, уговорне стране решаваће споразумно и
мирним путем, а уколико то није могуће уговара се надлежност суда у Београду.
Члан 17.
На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог уговора, а који
нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 18.
Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране, а важи до
31.03.2016.године.
Уколико Добављач не поступи у року из члана 10. став 1. овог уговора, исти се
закључује с одложним условом и почиње да важи од момента подношења банкарске
гаранције.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка којих по 2 (два) примерка за обе
уговорне стране.

ЗА НАРУЧИОЦА
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
______________________
Марко Маринковић

ЗА ДОБАВЉАЧА
ДИРЕКТОР
___________________
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Образац бр. 7

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО
ДА СЕ ПОПУНИ
__________________________________________________________________
(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12)
као и чланом 2. и 11. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
РС“, бр. 29/2013) достављамо структуру цене за јавну набавку добара - oбнављање, надоградња
и техничка подршка Microsoft лиценци (ЈН 4/2015), и то
Назив
производа

Количина

Набавна
цена

Остали
трошко
ви

Цена без
ПДВ

Цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ
(2x5)

Укупно са
ПДВ
(2x6)

1
WinEntforSA
wMDOP
ALNG SA
MVL Pltfrm
OfficeProPlus
ALNG SA
MVL Pltfrm
CoreCAL
ALNG SA
MVL Pltfrm
DvcCAL
WinEntforSA
wMDOP
ALNG SA
MVL
CoreCAL
ALNG SA
MVL DvcCAL
SharePointSvr
ALNG SA
MVL
SQLSvrEntCor
e ALNG SA
MVL 2Lic
CoreLic

2

3

4

5

6

7

8

SQLSvrStdCor
e ALNG SA
MVL 2Lic
CoreLic
WinSvrStd
ALNG SA
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MVL 2Proc

Цена по јединици мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива
све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Уколико се разликују цене из ОБРАСЦА
ПОНУДЕ И ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ вредноваће се цене уписане у ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.

М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)

_________________________
(навести читко име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе носиоца посла који је
уписан у регистар АПР и оверава печатом.
Упутство како да се попуни образац структуре цене
Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:
 Колона 3 - наводи се набавна цена без ПДВ-а;
 Колона 4 – наводе се остали трошкови;
 Колона 5 – наводи се јединична цена без ПДВ;
 Колона 6 – наводи се цена са ПДВ-ом;
 Колона 7- наводи се укупна цена без ПДВ;
 Колона 8- наводи се укупна цена са ПДВ;
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Образац бр. 8

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
__________________________________________________________________
(навести назив и седиште понуђача)
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12)
као и чланом 6. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник РС“, бр. 29/2013) достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну
набавку добара-oбнављање, надоградња и техничка подршка Microsoft лиценци (ЈН 4/2015),
и то:
Р.бр. Врста трошка
1.

Износ у динарима

2.
3.
4.

Напомена: Сходно члану 88. став 2. ЗЈН трошкове припреме и подношења понуде сноси
искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из
става 3. истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на
страни наручиоца, под условом да понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.
М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)

_________________________
(навести читко име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе носиоца посла који је
уписан у регистар АПР и оверава печатом.
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Образац бр. 9
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
________________________________________________________________________
(навести назив и седиште понуђача)
У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12, дајем следећу:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуду подносимо
независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима у поступку
предметне јавне набавке добара- oбнављање, надоградња и техничка подршка Microsoft
лиценци (ЈН 4/2015).

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
____________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача/члана носиоца посла који је уписан
у регистар АПР и оверава печатом.
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Образац бр. 10
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ ЗА
ПОНУЂАЧА/ЧЛАНА НОСИОЦА ПОСЛА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12), дајем следећу:

ИЗЈАВУ
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ

У вези са јавном набавком бр. 4/2015 изјављујем под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да смо поштовали све обвавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
____________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача/члана носиоца посла који је уписан
у регистар АПР и оверава печатом.
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Образац бр. 10а
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ ЗА
ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12), дајем следећу:

ИЗЈАВУ
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ

У вези са јавном набавком бр. 4/2015 изјављујем под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да смо поштовали све обвавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
____________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник подизвођача који је уписан у регистар АПР и
оверава печатом.
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Образац бр. 10 б
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ ЗА
ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12), дајем следећу:

ИЗЈАВУ
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ

У вези са јавном набавком бр. 4/2015 изјављујем под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да смо поштовали све обвавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
____________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник члана групе понуђача који је уписан у
регистар АПР и оверава печатом.
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