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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012,
у даљем тексту Закон), чл. 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. Гласник РС“, бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број:
41/2013, деловодни број: 404-01-414/2013 Д0097 и Решења о образовању комисије за
јавну набавку број: 41/2013, деловодни број: 404-01-414/2013 Д0097 припремљена је :

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добра-Серверска и Storage
инфраструктура са пратећим софтверима за модернизацију система за фискализацију
за потребе Пореске управе, ЈН бр. 41/2013.
Конкурсна документација садржи:
I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Поступак који се спроводи
Предмет јавне набавке
Спровођење поступка јавне набавке
Лице за контакт
Подношење понуде
Време и место отварања понуда

II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

III
IV

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА

1.Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН
2.Упутство како се доказује испуњеност услова у смислу чл. 75. и 77. ЗЈН
3.Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН
4.Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чл. 80. ЗЈН
5.Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чл.
81. ЗЈН

V

Средства финансијског обезбеђења
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена
Подаци о обавезној садржини понуде
ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу чл. 87. став 6. ЗЈН
Захтев у случају подношења самосталне понуде
Захтев у случају ангажовања подизвођача
Саставни део заједничке понуде
Гарантни рок и одржавање
Место, начин и рок испоруке
Обука
Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Начин и услови плаћања, као и других елеменатаод којих зависи прихватљивост
понуде
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4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5

13
13
14
15
15
16
16
17
17
17
17
18
19
19
19
20
20
21
21
21

Дефинисање посебних захтева у погледу заштите поверљивости података које
наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Додатне информације или појашњења у вези са припрмањем понуде, уз напомену
да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређн чланом 20. ЗЈН
Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршење контроле од
стране наручиоца код понуђача, односно његовог подизвођача
Врсте критеријума за доделу уговора
Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине
Начин и рок за подношење захтева за заштиту порава понуђача и број рачуна на
који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу
одређену Законом
Извршавање обавеза по раније закљученим уговорима – негативне референце
Обавештење о року закључења уговора о јавној набавци
VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Образац бр. 1
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Образац бр. 2
ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИИЗВОЂАЧА – Образац бр. 2а
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ – Образац бр. 3
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – Образац бр. 4
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Образац бр. 5
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН –Образац бр. 6
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бр. 7
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XI
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Министарство финансија, Пореска управа
Машковића 3-5, интернет страница:www.purs.gov.rs

– Централа, Београд, Саве

Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у
складу са Закономи подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број: ЈН41/2013 судобраСерверска и Storage
инфраструктура са пратећим софтверима за модернизацију система за фискализацијуза
потребе Пореске управе.
Спровођење поступка јавне набавке
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
Лице за контакт
Светлана
Вјештица,
контакт
svetlana.vjestica@purs.gov.rs

телефон

011/3950-595,

е-маил:

Подношење понуде
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца, без
обзира на начин на који је послата, до 15.10.2013. године до 12,00 часова у писарници
наручиоца на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Централа, Београд,
Саве Машковића 3-5.
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.
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Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту
адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће:
„Понуда за јавну набавку Серверска и Storage инфраструктура са
пратећим софтверима за модернизацију система за фискализацију за потребе
Пореске управе, ЈН41/2013 – НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, овереној печатом подносиоца
понуде, са наведеним називом понуђача и адресом. Понуђач може поднети само једну
понуду.
Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се након истека рока од 22дана 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
дана 15.10.2013. године у 14.00 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 број 41/2013 су добра која укључују сервере, дисковне
системе (storage), мрежну опрему, сву потребну додатну опрему са пратећим
лиценцама и системским софтвером за реализацију пројекта фискализацијe, за потребе
Пореске управе .
Назив и ознака из општег речника набавке: 48822000-рачунарски сервери,
48823000-сервери датотека, 48210000-програмски пакет за умрежавањe.
Разлог за надоградњу, проширење и консолидацију постојећег Oracle система је
раст пословних потреба посебно у подручју пословног извештавања које се базира на
прихватању великог броја података, које се треба одвијати у кратком времену. Све већа
употреба Oracle платформе нужно тражи надоградњу система, нарочито из разлога што
је за очекивани раст нужно успоставити и 3 (три) окружења.
Консолидовани систем мора се придржавати досадашњих стандарда у смислу 3
одвојена окружења (развој, тест, продукција) као и начина за израду сигурносних
копија.
Нови пословни захтеви према систему за обраду и анализу података стварају
потребe за проширењем, унапређењем и консолидацијом платформи за Oracle базе
података.
Техничке спецификације предмета јавне набавке дефинисане су у делу III
конкурсне документације „Техничка спецификација“.

.

III ТЕХНИЧКЕ КРАКТЕРИСТИКЕ
Предмет јавне набавке обухвата:
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1.ЛИЦЕНЦЕИТЕХНИЧКАПОДРШКАЗАORACLEБАЗЕПОДАТАКА

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Називлиценце

Бр. Процесора

Processor - Oracle Database Enterprise Edition
Processor - Oracle Real Application Clusters
Processor - Oracle Partitioning
Processor - Oracle Advanced Compression
Processor - Oracle Diagnostic Pack
Processor - Oracle Tuning Pack

4
4
4
4
4
4

Поменуте лиценце представљају проширење и надоградњу постојећих лиценци, по
количинама и по врсти.Оне морају бити временски неограничене са једногодишњом
техничком подршком, с правом на нове верзије и поправке (Oracle Software Update
License & Support) ).
Наведене лиценце и техничка подршка морају гласити на име Наручиоца и оне
представљају минимални технички захтев, с тим што понуђач може понудити
хардверску платформу за имплементацију Oracle база података која према Oracle
правилима лиценцирања захтева више временски неограничених процесорских лиценци
софтвера Oracle базе података него што је специфицирано, с припадајућом
једногодишњом техничком подршком, без посебне надокнаде, односно треба их
укључити у цену комплетног решења.Понуђена хардверска платформа мора бити
лиценцирана у складу Oracle правилима лиценцирања за неограничени број корисника
на Тестном, Предпродукцијском и Продукцијском окружењу – Процесор метрика
лиценцирања.
2.ХАРДВЕРСКИСИСТЕМЗАИЗВОЂЕЊЕ ORACLE БАЗАПОДАТАКА
Редни
број
1.

Назив
ХардверскисистемзаизвођењеОracle базаподатака

Комада
2

Поменути системи морају бити идентични, физички независни и међусобно потпуно
засебни системи за имплементацију Oracle база података.
Засебни систем за имплементацију Oracle база података мора садржати сервере,
дисковне системе (storage), мрежну опрему и сву потребну додатну опрему и системски
софтвер. Засебни систем за имплементацију Oracle база података мора садржати
најмање 2 (два) физичка и међусобно потпуно независна сервера за базу података како
би се осигурала заштита од испада сервера, висока расположивост и редундантност.
Засебни систем за имплементацију Oracle база података мора садржати довољан број
независних јединица дисковног система (storage сервера) како би се осигурала заштита
од испада засебне јединице, висока расположивост и редундантност.
Засебни систем мора садржати временски неограничене лиценце (уколико се не ради о
отвореном коду) и једногодишњу техничку подршку за сав укључени системски софтвер
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(оперативни систем, firmware, софтвер за дисковни систем, clusterware и друго)
потребан за понуђену хардверску платформу за имплементацију Oracle базе података у
пуном капацитету, а у складу с правилима лиценцирања произвођача.
Целокупни понуђени систем и потребан системски софтвер (оперативни систем,
firmware, софтвер за дисковни систем, clusterware и друго) мора бити испоручен,
инсталиран и конфигурисан на локацији корисника.
Понуђени системи за имплементацију Oracle база података морају бити подржани и
сертификовани од стране Oracle-a за инсталацију Oracle Database Enterprise Edition
11gR2 или новије у Oracle Real Application Clusters конфигурацији с Oracle Automatic
Storage Managementom i Oracle Clusterwareom на одабраном оперативном систему.
Засебни систем за имплементацију Oracle база података мора садржати минимално 32
(тридесет два) процесорска језгра (CPU cores) Intel Xeon E5-2600 серије или
одговарајући број истоветних, доступних за процесирање Oracle базе података.
Критеријум истоветности за процесоре је SPEC CPU2006 benchmark CINT2006 rate per
core (језгра).
Засебни систем за имплементацију Oracle база података мора омогућити активирање
додатних процесорских језгара без хардверске надоградње до укупно 64 (шездесет и
четири) процесорских језгра (CPU cores) Intel Xeon E5-2600 серије или одговарајући
број истоветних, доступних за процесирање Орацле базе података. Наведена могућност
проширења је нужна ради осигуравања могућности подизања перформанси система у
минималном року, уз најмањи утицај на продукцију система. Критеријум истоветности
за процесоре је SPEC CPU2006 benchmark CINT2006 rate per core (jezgra).
Понуђена конфигурација мора садржати јединствено и целовито софтверско решење за
надзор и управљање хардверских и софтверских компоненти. Јединствено решење за
надзор и управљање мора омогућити идентификацију и дијагностику перформансних и
других проблема и омогућити аутоматско детектовање хардверских и софтверских
кварова и аутоматску пријаву проблема произвођачу.
Потребно је испоручити додатни дисковни систем за складиштење података, у сврху
складиштења disk-to-disk backup копија продукционих и standby Oracle база података
користећи Oracle RMAN решење. Систем мора осигурати повезаност са сваким
појединачним системом за имплементацију Oracle база података и повезаност с
постојећом SAN FC мрежом Наручиоца.
Техничка спецификација сервера за Oracle базу података унутар засебног система
за имплементацију Oracle база података
Процесори морају бити 64 bitni
Сваки сервер базе података унутар посебног система за имплементацију Oracle база
података мора садржати најмање 8 (осам) Intel Xeon E5-2690 процесорских језгара
(cores) или одговарајући.. Сваки сервер базе података мора омогућити активирање
додатних процесорских језгара без хардверске надоградње до укупно 16 (шеснаест) Intel
Xeon E5-2690 процесорских језгара или еквивалентних (SPEC CPU2006 benchmark
CINT2006 rate per core).
Меморија
Укупна конфигурација сервера базе података унутар посебног система за
имплементацију Oracle база података мора садржати најмање 256GB меморије, и имати
могућност проширивања до најмање 500GB меморије.
Сваки сервер базе података мора садржавати меморијске картице које осигуравају
заштиту операција читања/писања (read/write protection).
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Интерни дискови
Сваки сервер базе података унутар посебног система за имплементацију Oracle база
података мора садржати интерне SAS или FC diskove.
Сваки сервер базе података мора осигурати минимално 1200GB укупног дисковног
капацитета користећи најмање 4 (четири) интерна диска, перформанси минимално
10000 RPM, ради инсталација оперативног система, clusterware, Oracle база података и
других софтверских компоненти.
Интерни диск контролер мора имати најмање 512MB Battery Backed Write Cache и треба
подржавати RAID 1.
Интерни дискови сервера базе података морају бити hot-swappable.
I/O јединице
Сваки сервер базе података унутар посебног система за имплементацију Oracle база
података мора да садржи најмање 3 (три) PCIe слота.
Сваки сервер базе података унутар посебног система за имплементацију Oracle база
података мора да садржи најмање 2 (два) 10 Gb Ethernet SPF+ порта.
Сваки сервер базе података мора да садржи најмање 4 (четири) 1 или 10 Gb Base-T
Ethernet порта.
Сваки сервер базе података мора да садржи најмање 40 Gbit/sec комуникацију према
дисковном систему. Конекције према дисковном систему морају бити редундантне.
Ради остваривања захтева сваки сервер базе података мора имати најмање 1 (jedan)
Dual-Port QDR (40 Gbit/sec) Infiniband Host Channel адаптер или најмање 5 (пет) DualPort Fiber Channel (8 Gbit/sec) адаптера.
Сваки сервер базе података мора да садржи најмање 1 (jedan) дедицирани Ethernet порт
за удаљено управљање и надзор.
Напајање
Сваки сервер базе података унутар посебног система за имплементацију Oracle база
података мора имати властите независне двоструке (редундантне) и hot-swappable
јединице напајања како би се осигурала висока расположивост.
Оперативни систем
Сервери за базу података унутар посебног система за имплементацију Oracle база
података морају бити испоручени с инсталираним и лиценцираним 64-bitnim Linux
оперативним системом с укљученом једногодишњом техничком подршком. Оперативни
систем мора бити сертификован и подржан од стране Oracle-a за имплементацији Oracle
Database Enterprise Edition и Oracle Real Application Clusters верзије 11.2 или новије ради
стандардизације и консолидације платформи за Oracle базу података.
Техничка спецификација дисковног система-storage за базу података унутар
посебног система за имплементацију Oracle база података
Дисковни систем
Дисковни систем за базу података унутар посебног система за имплементацију Oracle
база података мора се састојати од најмање 3 (три) идентичне физички независне
јединице дисковног система (storage сервера) како би се осигурала заштита од испада
засебне јединице, висока расположивост и редундантност.
Свака јединица дисковног система (storage сервер) мора имати одвојено и редундантно
hot-swappable напајање.
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Јединице дисковног система унутар засебног система за имплементацију Oracle
база података морају бити повезане на начин да сервери базе података унутар засебног
система имају јединствени поглед на целокупни дисковни систем.
Дисковни систем за базу података мора користити SAS или Fibre Channel (FC) дискове.
Дискови морају бити hot-swappable.
Укупни (бруто) капацитет дисковног система за базу података унутар засебног система
за имплементацију Орацле база података мора бити најмање 50TB.
Дисковни систем унутар засебног система за имплементацију Oracle база података мора
бити проширив до најмање 100TB укупног (бруто) дисковног капацитета, без потребе за
физичком надоградњом система (активација додатног простора). Уколико таква опција
није подржана, треба иницијално понудити 100TB укупног (бруто) дисковног
капацитета.
Дисковни систем за базу података унутар засебног система за имплементацију Oracle
база података мора бити проширив до најмање 500TB укупног (бруто) дисковног
капацитета.
Дисковни систем за базу података унутар система за имплементацију Oracle база
података мора осигурати укупну пропусност (bandwidth) од најмање 1,9GB/sec и
најмање 2.900 IOPS.
Дисковни систем за базу података унутар засебног система за имплементацију Oracle
база података мора осигурати повећање укупне пропусности (bandwidth) до најмање
3,9GB/sec и најмање 5.800 IOPS без потребе за физичком надоградњом система
(активација додатног простора). Уколико таква опција није подржана, треба иницијално
понудити конфигурацију која задовољава тражену пропусност и IOPS од најмање
3,9GB/sec и најмање 5.800 IOPS.
Дисковни систем унутар система за имплементацију Oracle база података мора бити
проширив до пропусности од 17,5GB/sec и 27.000 IOPS.
IOPS-и су дефинисани као захтеви за читањем односно писањем блокова величине 8K за
базу података. Понуђач мора приложити документацију са референцом за тражене
податке.
Cache дисковног система
Дисковни систем за базу података унутар посебног система за имплементацију Oracle
база података мора имати најмање 2,4TB flash cache-a Enterprise grade Multi-level Cell
(eMLC) или еквивалент с обзиром на перформансе и трајност.
Дисковни систем за базу података унутар посебног система за имплементацију Oracle
база података мора бити проширив до најмање 4,8TB flash cache-a Enterprise grade Multilevel Cell (eMLC) или еквивалент с обзиром на перформансе и трајност, без потребе за
физичком надоградњом система (активација додатног простора). Уколико таква опција
није подржана, треба иницијално понудити конфигурацију која има најмање 4,8TB
cache-a.
Дисковни систем за базу података треба бити проширив до најмање 22TB flash cache-a
Enterprise grade Multi-level Cell (eMLC) или еквивалент с обзиром на перформансе и
трајност.
Дисковни систем за базу података унутар посебног система за имплементацију Oracle
база података мора осигурати укупну пропусност (bandwidth) од најмање 9,5GB/sec
према подацима у flash cache-у, најмање 180.000 IOPS за читање података из flash cachea и најмање 120.000 IOPS за записивање података у flash cache-a.
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Дисковни систем за базу података унутар посебног система за имплементацију
Oracle база података мора бити проширив до најмање 19GB/sec пропусности према
flashu, најмање 370.000 IOPS за читање података из flash cache-a и најмање 245.000 IOPS
за записивање података у flash cache-a, без потребе за физичком надоградњом система
(активација додатног простора). Уколико таква опција није подржана, треба иницијално
понудити конфигурацију која има најмање 19GB/sec пропусности према flashu, најмање
370.000 IOPS за читање података из flash cache-a и најмање 245.000 IOPS за записивање
података у flash cache-a.
Дисковни систем за базу података унутар посебног система за имплементацију Oracle
база података мора бити проширив до најмање 90GB/sec пропусности према flashu,
најмање 1.450.000 IOPS за читање података из flash cache-a и најмање 950.000 IOPS за
записивање података у flash cache-a.
IOPS-и су дефинисани као захтеви за читањем односно писањем блокова величине 8К за
базу података. Понуђач мора приложити документацију с референцом на тражене
податке.
Комуникациони канал према дисковном систему унутар засебног система за
имплементацију Oracle база података
Укупна активна пропусност између дисковног система за базу података унутар посебног
система за имплементацију Oracle база података према switch система унутар посебног
система за имплементацију Oracle база треба бити најмање 120 Gbit/sec.
Наведене конекције морају бити потпуно редундантне.
Дисковни систем за базу података унутар посебног система за имплементацију Oracle
база података мора осигурати најмање 6 x 40Gbit/sec Infiniband конекција или 30 x
8Gbit/sec Fiber Channel конекција.
Дисковни систем за базу података унутар посебног система за имплементацију Oracle
база података мора имати дедицирани Ethernet порт за удаљено управљање и надзор.
Техничка спецификација switcha између сервера базе података и дисковног
система унутар посебног система за имплементацију Oracle база података, те
додатног дисковног система за disk-to-disk backup
Свичеви (switchevi) између сервера базе података и дисковног система унутар посебног
система за имплементацију Oracle база података морају бити редундантни како би се
осигурала висока расположивост. Понуђач је дужан осигурати и сву потребну мрежну
инфраструктуру која повезује целокупни систем с додатном пратећом инфраструктуром
disk-to-disk backup система и будућих платформи серверског и storage типа. У ту сврху
потребно је испоручити најмање 2 (два) свича по појединачном систему.
Понуђени switchevi морају имати потпуно “non-blocking”архитектуру.
Сваки switch унутар посебног системаза имплементацију Oracle база података мора
имати најмање 36 портова за повезивање компоненти.
Сваки порт мора омогућити 40Gbit/sec Infiniband или 8Gbit/sec Fiber Channel конекцију.
Укупна пропусност по засебном switchu унутар посебног системаза имплементацију
Oracle база података мора бити најмање 1440Gbit/sec “non-blocking” (36 x 40Gbit/sec по
порту или 180 x 8Gbit/sec по порту).
Сваки switchмора имати модул за управљање.
Сваки switch мора имати редундантне i hot-swappable јединице за напајање.
Сваки switchмора осигурати логичку изолацију мреже.
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Сваки switch мора подржавати изолацију промета и управљање квалитетом услуге
(QoS).
Сваки switch мора бити испоручен са свим потребним кабловима и опремом потребном
за повезивање сервера и дисковних система.
Техничка спецификација switcha за управљачку мрежу унутар засебног система за
имплементацију Oracle база података
Понуђено решење мора да садржи барем 1 (један) Ethernet switch са 48 портова брзина
10/100/1000 Base-T i 2 порта са 10 Gigabit Ethernet.
Понуђени switchтреба подржавати Layer 2 до 4.
Понуђени switch мора имати минимални капацитет од 136 Gbps.
Ормари за монтажу опреме
Понудити ормаре доступне за монтажу све понуђене опреме, морају бити 42U, предња и
задња врата на закључавање, бочне странице с могућношћу скидања, барем две одвојене
PDU јединице.
3.ДИСКОВНИ СИСТЕМ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ
КОПИЈА ORACLE БАЗЕ ПОДАТАКА
Редни
број
1.

DISK-TO-DISK

Назив
Дисковни систем за складиштење disk-to-disk backup копија Оracle
базе података

BACKUP

Комада
1

Технички услови дисковног backup система Oracle база података
Понуђени архивски дисковни системза block level приступ, мора осигурати могућност
коришћења баремFibre channel i iSCSI протокола, а за file level приступ барем NFS и
CIFS протокол. Уколико су потребне додатне лиценце за коришћење наведених
протокола на нивоу система, нужно их је понудити за максимални капацитет система.
Backup дисковни систем мора осигурати могућност кориштења RAID нивоа: mirror,
single parity, double parity.
Треба понудити бруто (raw) капацитет у износу од 70 TB.
Backup дисковни систем треба бити проширив до минимално 750 TB бруто (raw)
капацитета.
Backup дисковни систем треба садржати минимално 200 GB cache меморије на нивоу
контролера.
Backup дисковни систем треба садржати минимално две конекције укупне пропусности
од 80 Gbit/sec према систему за имплементацију Oracle базе података, узимајући у
обзир тип конекције понуђен са системом за имплементацију Oracle базе података.
Backup дисковни систем такође треба садржати минимално две редундантне конекције
10GbE или две редундантне конекције Fibre Channel према постојећем backup систему.
Backup дисковни систем треба да поседује редундантна hot-swap напајања, i hot-swap
дискове.
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уградњу SSD дискова минималног укупног
Backup дисковни систем треба подржавати
бруто (raw) капацитета од 3 TB за касније потребе коришћења система за архивске базе
и тестна окружења.
Backup дисковни систем треба подржавати могућност удаљене репликације наидентичан
тип дисковног система.
Backup дисковни систем треба да подржава израду Snapshot копија, дедупликацију, thin
provisioning, multi-pathing. Потребне лиценце требају бити понуђене за максимални
оствариви капацитет система. Уколико ове функционалности нису подржане од стране
контролера, могуће ипотребно је понудити додатне gateways.
Backup дисковни систем треба омогућити контролу кроз GUI/BUI management software за
потребе надзора, пријаве кварова, логова, анализу перформанси система и његовог
оптерећења у реалном времену кроз разне метрике као што су read IOPS, Write IOPS,
cache hit ratio, искористивост cache-a.
Backup дисковни систем треба подржавати „call home“ функционалност с аутоматским
креирањем сервисног захтева код произвођача опреме.
Backup дисковни систем треба подржавати NDMP протокол као опцију за backup на траке
(tape).
ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ЗА ХАРДВЕРСКО СОФТВЕРСКУ ПЛАТФОРМУ
Техничка подршка и резервни делови
имплементацију Oracle база података

за

хардверску

платформу

за

Сви хардверски системи и системски софтвер (оперативни систем, firmware,
софтвер за дисковни систем, софтвер за надзор, clusterware) морају бити
испоручени од једног произвођача и садржавати техничку подршку произвођача.
Техничка подршка за хардвер, и системски софтвер (оперативни систем, firmware,
софтвер за дисковни систем, софтвер за надзор) треба садржати техничку подршку
произвођача и бити понуђена на период од 1 (једне) године с 24/7 подршком.
Техничка подршка за хардвер мора укључивати и све резервне делове.
Техничка подршка за хардверске компоненте мора имати Call home подршку.
Техничка подршка за сав понуђени Oracle софтвер треба садржавати техничку
подршку од стране Орацле као произвођача на период од 1 (jedne) године.
Понуђена конфигурација мора бити испоручена с додатним следећим резервним
деловима, идентичним уграђенима: минимално један додатни диск и минимално
један flash cache модул по посебном системуза имплементацију Oracle база
података.
Нове верзије и поправке софтвера за све понуђе системе морају бити укључени у
цену техничке подршке и одржавања.
Укључена могућност имплеметација софтверских patch-eva на све понуђене
софверске лиценце и хардверске компоненте (укључујући оперативни систем,
firmware, софтвер за дисковни систем, софтвер за надзор, clusterware) најмање 4
пута годишње по захтеву.
5.. Активности везане за исоруку предмета јавне набавке.
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-инсталација и конфигурација софтверског и хардверског система за све тражена
окружења наведених у опису пројекта, уз примену постојећих стандарда;
-израда план инсталације и имплеметације хардвера и софтвера у року од 30 дана
од дана потписивања уговора и преда га Наручиоцу на усвајање;

-дефинисање и имплементација процедура за failover између понуђених система,
као и репликацију података међу понуђених система;
-тестирање свих инсталација за све тражена окружења наведених у опису пројекта,
уз примену постојећих стандарда;
-документовање изведене конфигурације система и резултата спроведених
тестирања у року од 20 дана од дана завршетка комплетно инсталираног и
интегрисаног система;
-успостављање система извештавања (20 ч/д);
-on site patch-evi 2 пута годишње;
-имплементације online patch-eva по захтеву до 4 пута годишње

IVУСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕИЗ 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;
3. Услов: да му није изречена мера забранеобављања 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;
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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;

22.1. У случају да је понуђач правно лице,
-за правно лице:
а. Уверење или Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју
седиште домаћег правног лица или представништво односно огранак страног правног
лица, да правнолице лице није осуђивано за кривична дела из надлежности Основног
и Вишег суда (кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре)
б. Уверење или Извод из казнене евиденције Посебног одељења Вишег суда да
правнолице лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе
-за сваког законског заступника наведеног у Изводу о регистрацији привредног
субјекта:
Уверење или Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (према
месту пребивалишта или месту рођења законског заступника) да законски заступник,
према казненој евиденцији те управе, није осуђиван
2.2. У случају да је понуђач предузетник или физичко лице,
-Уверење или Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а
(према месту пребивалишта или месту рођења предузетника или физичког лица) да
предузетник или физичко лице, према казненој евиденцији те управе, није осуђиван
Уверења или Изводи из казнене евиденције за правно лице и законског заступника као
и за предузетника или физичко лице, не могу бити старија 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 мора
бити издата после дана објаве позива);
Предузетници:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забранеобављања
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 мора
бити издата после дана објаве позива);
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
одређених послова (која мора бити издата после дана објаве позива);
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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.
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 погледупословног, финансијског, техничкоги кадровског
капацитета:
Услов:да је понуђач продао, испоручио и иинсталирао добра која укључује сервере, дисковне
системе (storage), мрежну опремуса пратећим лиценцама и системским софтвером за
реализацију пројекта за проширење и консолидацију система база података за претходне три
године од дана објављивања предметне јавне набавке у укупнојвредности од најмање
100.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Доказ: Референтна листа и потврда референтног наручиоца/купца о испорученим и
инсталираним добрима која су предмет јавне набавке у захтеваном износу.
Услов:Да понуђач има на дан објављивања позиваминимално 4 запослена у радном
односу, техничке струке, сертификована за инсталацију хардвера и софтвера за
аутоматску обраду Oracle базе података која се нуди.
Доказ:М-3А образаци, уговори о раду и стручни сертификати за запослена лица издати
од стране произвођача.
Услов:Да је понуђач сертификовани/ауторизовани партнер од стране произвођача
(вендора) за понуђени хардвер и софтвер за аутоматску обраду Oracle базе
података која се нуди.
Доказ: Оригинални сертификат тј. овлашћење произвођача за територију Републике
Србије, за продају добара која се нуде – насловљена на Наручиоца за предметну јавну
набавку, издат на име понуђача.
Услов:Да понуђач обезбеди адекватан ниво техничке подршке и одржавање тражених
условима тендера кроз овлашћени сервисни центар за територију Републике Србије.
Доказ: Оригинални сертификат тј. овлашћење произвођача за територију Републике
Србије, за сервисирање добара који се нуде – насловљен на Наручиоца за предметну
јавну набавку, издат на име понуђача илиуговор о пословно-техничкој сарадњи са
овлашћеним сервисним центром за територију Републике Србије од стране
произвођача.
Услов:Да понуђач поседује уведен систем квалитета и да поседује важећи
сертификат ISO 9001:2008
Доказ: Копија сертификатаISO 9001:2008
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.
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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.
Понуђачи могу да доставе неоверене копије документације, а наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда, на
основу извештаја комисије оцењена као најповољнија, да у року не дужем од пет
дана, достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Банкарска гаранција за озбиљност понуде
Као средства финансијског обезбеђења понуђач подноси банкарску гаранцију за
озбиљност понуде, са роком доспећа од најмање 30 дана од дана отварања понуда, која
мора да буду безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција не може да
садржи додатне услове за исплату, рокове краће од оних које је одредио наручилац,
износ мањи од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
Ако изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, та банка
мора имати најмање кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног
квалитета 3 (инвестициони рејтинг).
Гаранција пословне банке за озбиљност понуде доставља се у износу од 5%
укупне вредности понуде, без ПДВ-а.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде дату уз
понуду у - следећим случајевима:
- Уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења
своју понуду;
- Уколико понуђач којем је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи
уговор о јавној набавци, осим ;
- Уколико понуђач по позиву наручиоца да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова у року од пет
дана од дана позива исте не достави.
- М3-а обрасци, уговори о раду и сертфикат
- Уколико је понуђач страно физичко или правно лице а пре закључења уговора
не отвори нерезидентни рачун.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде биће враћена понуђачима са којима
наручилац не буде закључио уговор.
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 понуђене 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 рока за извршење уговора уговорних обавеза.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције мора се продужити.
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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.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантом периоду
Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену изјаву, на обрасцу
банке, да ће наручиоцу, уколико уговор буде закључен, доставити банкарску гаранцију
у висини од 10% од понуђене вредности, без ПДВ као средство финансијског
обезбеђења уговора, за отклањање грешака у гарантном року.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року понуђач предаје
наручиоцу у тренутку извршења уговора о чему се сачињава записник о коначној
испоруци.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року мора да важи још
10 дана од дана истека гарантног рока.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року, наручилац се
обезбеђује у случају да понуђач не изврши обавезу отклањања квара и неправилности
предмета набавке који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у
гарантном року.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Понуђач је у обавези да уз понуду достави техничку документацију произвођача
опреме којом се доказује усаглашеност са постављеним минималним техничким
карактеристикама Наручиоца. Техничка документација се може доставити на
енглеском или српском језику.
Подаци о обавезној садржини понуде
Понуђач може да поднесе само једну понуду .
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.
ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
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.
Конкурсна документација садржи следеће обрасце које понуђач обавезно
попуњава, оверава, потписује и доставља:
Образац понуде – Образац бр. 1;
Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем, Образац бр. 2;
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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;
Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН и упутство
како се доказује испуњеност тих услова за понуђача/члана групе носиоца посла,
Образац бр. 6;
Образац за оцену испуњености обавезних услова подизвођача, Образац бр. 6а, у
случају да ангажује подизвођача;
Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН и упутство
како се доказује испуњеност тих услова за члана групе, Образац бр. 6б, у
случају заједничке понуде;
Образац референтне листе за понуђача/члана групе носиоца посла – Образац
бр.7;
Образац референтне листе за члана из групе – Образац бр.7а и, уколико понуду
подноси група понуђача а носилац посла самостално не испуњава тражени
капацитет;
Рефернтне потврде- Образац 8..
Модел уговора – Образац бр.9;
Образац структуре цене, Образац бр.10;

Образац трошкова припреме понуде, Образац бр. 11
Образац изјаве о независној понуди, Образац бр. 12;
Образац о поштовању обавеза утврђених закономза понуђача/члана носиоца
посла, Образац бр.13;
Образац о поштовању обавеза утврђених законом за члана групе, Образац бр.14;
Банкарска гаранција за озбиљност понуде
Изјава банкеу вези са гаранцијом за добро извршење посла
Изјава банкеу вези са гаранцијом за отклањање гресака у гарантном периоду
Обрасце које у конкретном случају понуђач није у обавези да попуни,
потпише, овери као и да достави су следећи:
У случају да понуђач наступа самостално- Образац бр. 2а, Образац бр. 3,
Образац бр. 4, Образац бр. 5, Образац бр. 6а, Образац бр 6б, Образац бр. 7а, Образац
бр. 14.
У случају да понуђач наступа са подизвођачем- Образац бр.2, Образац бр.4,
Образац бр. 5, Образац бр. 6б, Образац 14
У случају да понуђач наступа у групи-Образца бр.2а, Образац бр. 3,Образац бр.
6а, Образац бр. 7а, у случају да понуђач који је члан групе, а који је носилац посла у
потпуности самостално испуњава тражени пословни капацитет
Начин измене, допуне и позива 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.
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.
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.
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;
-попуни, печатом овери и потпише образац – Изјава о ангажовању подизвођачаОбразац бр. 2а,
да за сваког подизвођача достави:
- попуњен, печатом оверен и потписан образац - Подаци о подизвођачу
(Образац бр. 3);
- попуњен, печатом оверен и потписан образац – Образац за оцену испуњености
услова за подизвођача - Образац бр. 6а;
- 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.
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;
- попуњен, печатом оверен и потписан образац – Образац Општи подаци о
члану групе понуђача- Образац бр. 4;
- попуњен, печатом оверен и потписан образац – Образац изјаве чланова групе
који подносе заједничку понуду - Образац бр. 5;
- попуњен, печатом оверен и потписан образац – Образац за оцену испуњености
услова члана из групе понуђача - Образац бр. 6б;
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- доставити 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;
- попуњен, печатом оверен и потписан образац – Образац референтне листе
члана групе - Образац бр. 7а, уколикочлан групе који је носилац посла самостално не
испуњава тражени пословни капацитет;
-попуњен, печатом оверен и потписан образац - Образац изјаве о независној
понуди образац 12
- попуњен, печатом оверен и потписан образац – Образац о поштовању обавеза
утврђених законом члана групе - Образац бр. 14.
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.
Гарантни рок и одржавање:
Понуђач је у обавези да понуди произвођачку гаранцију у трајању од минимум 12
месеци која подразумева:
a) Oдзив Испоручиоца или Произвођача у року од 1 (једног) часа од пријаве квара
(24 часа, 7 дана у недељи, путем факса или електронским путем)
b) Гарантовано време повраћаја критичних функционалности уређаја, тотални отказ,
6 (шест) часа од тренутка пријаве квара.
c) Гарантовано време повраћаја свих функционалности уређаја, следећи радни дан од
тренутка пријаве квара.
За време трајања гарантног периода потребно је обезбедити укупно 30
консултантских часова. Консултантски часови су саставни део гарантног периода, и
могу да се користе свe време трајања гарантног периода и не подразумевају додатне
трошкове за Наручиоца.
Консултантски часови ће се користити за потребе редовног одржавања, редизајна
дела инфраструктуре или имплементације нових сервиса на опреми.
Наручилац нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој је опрема испоручена.

Место, начин и рок испоруке:
Квантитативни и квалитативни пријем добара која су предмет јавне набавке,
вршиће заједно овлашћени представници испоручиоца и наручиоца на локацији
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наручиоца у Београду, Устаничка 130 пети спрат, о чему ће се сачинити записник о
коначној испоруци добара.
Квантитативни пријем добара која су предмет јавне набавке подразумева испоруку
опреме, софтвера и лиценци у року од 30 дана од дана потписивања уговора.
Квалитативни пријем добара која су предмет јавне набавке, подразумева инсталацију,
интеграцију и тестирање система, 15 дана од дана потписивања записника о
квантитативном пријему, када се и сачињава записник о коначној испоруци.
Рок за коначну испоруку добара је 45 дана од дана закључења уговора.
Обука:
Испоручилац се обавезује да организује и спроведе обуку запослених код наручиоца у
форми трансфера знања за опрему и технологије које су предмет јавне набавкеу
трајању од 5 дана. Програм обуке усагласиће представници испоручиоца и наручиоца
пре имплементације и спроводиће се за време и након имплементације.
О спроведеној обуци, представници испоручиоца и наручиоца, сачињавају записник.
Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, без ПДВ, 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.
Начин и услови плаћања:
Плаћање ће се извршити након потписивања записника о коначној
испоруци добара.
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана од дана
доставе рачуна, а плаћање ће се извршити након потписивања записника о
коначној испоруци добара.Плаћање се врши у динарима.
Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
Наручилац ће понуду која је неблаговремена, неодговарајућа, која прелази
износ процењене вредности јавне набавке одбити као неприхватљиву, као и понуду
која има битне недостатке.
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Дефинисање посебних захтева у погледу заштите поверљивости податакакоје
наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове
подизвођаче
Понуђач у својој понуди може да одређене податке означи као поверљиве.
Подаци које понуђач означи као поверљиве биће коришћени само за намене ове јавне
набавкеи 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 онедокументе 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.
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..
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
документациједобра-Серверска и Storage инфраструктура са пратећим софтверима за
модернизацију система за фискализацију за потребе Пореске управе за потребе
Пореске управе, јавна набавка бр. 41/2013.
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.
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Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршење контролеод
стране наручиоца 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, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Врста критеријума за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
Елементи критеријума на основу кјојих 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 је прва приспела код наручиоца.
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. 14
конкурсне документације.
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, апредаје 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 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.
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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).
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 изчлана 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.
Обавештење о року закључења уговора о јавној набавци
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са изабраним понуђачем у року од
8дана од дана протека рока за подношење захтава за заштиту права, а у случају да је
поднета само једна понуданаручилац може закључити уговор пре истека рока од 8 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 1.
VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Пословно име или скраћени
назив из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Овлашћено лице
Лице за контакт
Матични број
ПИБ
Телефон/телефакс
Број рачуна

На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за јавну
добра-Серверска и Storage инфраструктура са пратећим софтверима за модернизацију
система за фискализацију за потребе Пореске управе, ЈН бр. 41/2013.дајемо понуду
како следи:
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._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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)
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1._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Р.b.
1.

Називлиценце
Processor - Oracle Database
Enterprise Edition
Processor - Oracle Real
Application Clusters
Processor - Oracle Partitioning
Processor - Oracle Advanced
Compression
Processor - Oracle Diagnostic
Pack
Processor - Oracle Tuning Pack
Хардверскисистемзаизвођење
Оracle базаподатака
Дисковни систем за складиштење
disk-to-disk backup копија Оracle
базе података

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бр.

Цена по
ком/сис

Укупно цена

4
4
4
4
4
4
2
1
Укупно:

1. Укупна вредност понуде је: ______________________________динара, без ПДВ.
словима:
___________________________________________________________________

2. Рок испоруке:
Рок за коначну испоруку добара је ___________(не може бити дужи од 45) дана од
дана закључења уговора.
3. Услови плаћања:
Рок плаћања уговорене вредности je __________________ дана од дана достављања
(не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана)
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Рачуна,a након сачињавања

Записника коначној испоруци добара, без примедби.

4. Гарантни период:____месеци(минимум 12месеци)
5. Рок важења понуде: ______ дана од дана отварања понуда.
(не може бити краћи од 30 дана)

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.

27 | 55

Образац бр. 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да у понуди
за јавну набавку добра-Серверска и Storage инфраструктура са пратећим софтверима за
модернизацију система за фискализацију,ЈН бр. 41/2013. за потребе Пореске управе, 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 добра, добра-Серверска и Storage инфраструктура са
пратећим софтверима за модернизацију система за фискализацију, за потребе Пореске
управе, ЈН бр. 41/2013.ангажоваћемо следеће подизвођаче и у табели наводимо њихово
учешће у укупној вредности понуде:

Назив подизвођача,
адреса седишта

Део посла које ће извршити
подизвођач

М.П.

Проценат 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

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ЛИЦЕ ЗА КОНЗТАКТ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
БРОЈ ТЕЛЕФОНА
БРОЈ РАЧУНА

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

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ЛИЦЕ ЗА КОНЗТАКТ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
БРОЈ ТЕЛЕФОНА
БРОЈ РАЧУНА

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
понуђача.
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потребном броју примерака за сваког члана из групе

Образац бр. 5
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне добра, добраСерверска и Storage инфраструктура са пратећим софтверима за модернизацију
система за фискализацију за потребе Пореске управе, ЈН бр. 41/2013.Овлашћујемо
члана групе
______________________________________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем
Назив и седиште члана
групе
Овлашћени члан:

Врста посла коју ће
извршити члан групе

Потпис одговорног лица члана
групе
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 заступниковлашћеног члана носиоца посла и члана
групе који је уписан у регистар АПР и оверава печатом.
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Образац бр. 6
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА ПОНУЂАЧА
___________________________________________________________________________
(назив и седиште понуђача/члана групе понуђача који ће бити носилац посла)

Р.бр.

1.

2.

Услови и докази о испуњености услова
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар.
Доказ:Извод из регистраАгенције за привредне регистре у
неовереној фотокопији;
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;
Доказ:-за правно лице:
а. Уверење или Извод из казнене евиденције Основног суда на
чијем је подручју седиште домаћег правног лица или
представништво односно огранак страног правног лица, да
правнолице лице није осуђивано
за кривична дела из
надлежности Основног и Вишег суда (кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре)
б. Уверење или Извод из казнене евиденције Посебног одељења
Вишег суда да правнолице лице није осуђивано за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе
-за сваког законског заступника наведеног у Изводу о
регистрацији привредног субјекта:
Уверење
или Извод из казнене евиденције надлежне
полицијске управе МУП-а (према месту пребивалишта или
месту рођења законског заступника) да законски заступник,
према казненој евиденцији те управе, није осуђиван
У случају да је понуђач предузетник или физичко лице,
-Уверење
или Извод из казнене евиденције надлежне
полицијске управе МУП-а (према месту пребивалишта или
месту рођења предузетника или физичког лица) да предузетник
или физичко лице, према казненој евиденцији те управе, није
осуђиван
Уверења или Изводи из казнене евиденције за правно лице и
законског заступника као и за предузетника или физичко лице,
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Достављено
(да-не)
заокружити
да-не

да-не

не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда
Да му није изречена мера забранеобављања делатности која је
на снази у време објављивања односно слања позива за
подношење понуда;
Доказ:Правна лица: 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 објаве
позива за подношење 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 објаве позива за подношење понуда Физичка
лица:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда;

3.

4.

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;
Доказ: Уверење 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;

да-не

Услови и докази о испуњености додатних услова

да-не

Да Услов: да је понуђач продао, испоручио и иинсталирао добра која
укључује сервере, дисковне системе (storage), мрежну опремуса
пратећим лиценцама и системским софтвером за реализацију пројекта
за проширење и консолидацију система база података за претходне
три године од дана објављивања предметне јавне набавке у
5.
укупнојвредности од најмање 100.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
Доказ: Референтна листа и потврда референтног
наручиоца/купца о испорученим и инсталираним добрима која су
предмет јавне набавке у захтеваном износу.

Услов:Минимално 4 запослена у радном односу на дан
објављивања позива, техничке струке, сертификована за
инсталацију хардвера и софтвера за аутоматску обраду Oracle
6. базе података која се нуди.
Доказ:фотокопије М-3А образаца, уговори о раду, важећи
сертификат..

7.
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да-не

Услов:Да је понуђач сертификовани партнер од стране
произвођача (вендора) за понуђени хардвер и софтвер за
аутоматску обраду Oracle базе података која се нуди.
Доказ: Оригинални сертификат тј. овлашћење произвођача за
територију Републике Србије, за продају добара који се нуде –

да-не

да-не

да-не

насловљена на Наручиоца за предметну Јавну набавку издата на
име понуђача.

8.

9.

Услов:Да понуђач обезбеди адекватан ниво техничке подршке и
одржавање тражених условима тендера кроз овлашћени сервисни
центар за територију Републике Србије.
Доказ: Оригинални сертификат тј. овлашћење произвођача за
територију Републике Србије, за сервисирање добара који се
нуде – насловљена на Наручиоца за предметну Јавну набавку
издата на име понуђача или уговор о пословно-техничкој
сарадњи са овлашћеним сервисним центром за територију
Републике Србије од стране произвођача
Услов:
Да
је
код
понуђача
уведен
систем
квалитета ISO 9001:2008
Доказ: Важећи сертификат

10.
11.
12.

13.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде

да-не
да-не

Изјава о намерама банка за издавање банкарске гаранције за
добро извршење посла
Изјава о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
отклаљање грешака у гарантом периоду
СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавненабавке, а који садржи
податке из члана 81. ЗЈН, уколико се подноси заједничка
понуда

да-не
да-не
да-не

Напомена:
За позиције од редног броја 1 до 13заокружити ДА ако је достављен тражени документ,
а у случају да није достављен заокружити НЕ.

М.П.

____________________

(потпис овлашћеног лица)
_________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача који наступа самостално или
носилац посла у случају заједничке понуде који је уписан у регистар АПР и оверава печатом.
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Образац бр. 6а
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА ПОДИЗВОЂАЧА
___________________________________________________________________________
(назив и седиште подизвођача)
Рб

1.

2.

3.

Услови и докази о испуњености услова
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар.
Доказ:Извод из регистраАгенције за привредне регистре у
неовереној фотокопији;
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;
Доказ:-за правно лице:
а. Уверење или Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем
је подручју седиште домаћег правног лица или представништво
односно огранак страног правног лица, да правнолице лице није
осуђивано за кривична дела из надлежности Основног и Вишег суда
(кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре)
б. Уверење или Извод из казнене евиденције Посебног одељења
Вишег суда да правнолице лице није осуђивано за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе
-за сваког законског заступника наведеног у Изводу о
регистрацији привредног субјекта:
Уверење или Извод из казнене евиденције надлежне полицијске
управе МУП-а (према месту пребивалишта или месту рођења
законског заступника) да законски заступник, према казненој
евиденцији те управе, није осуђиван
У случају да је понуђач предузетник или физичко лице,
-Уверење или Извод из казнене евиденције надлежне полицијске
управе МУП-а (према месту пребивалишта или месту рођења
предузетника или физичког лица) да предузетник или физичко
лице, према казненој евиденцији те управе, није осуђиван
Уверења или Изводи из казнене евиденције за правно лице и
законског заступника као и за предузетника или физичко лице, не
могу бити старија од два месеца пре отварања понуда;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
Да му није изречена мера забранеобављања делатности која је на
снази у време објављивања односно слања позива за подношење
понуда;
Доказ:Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања делатности, или потврда
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Достављено
(да-не)
заокружити
да-не

да-не

да-не

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 објаве позива за подношење
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 објаве позива за подношење
понуда Физичка лица:Потврда прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда;

4.

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;
Доказ: Уверење 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;

да-не

Напомена:
За позицијупод редним бројем1 до 4 заокружити ДА ако је достављен тражени
документ, а у случају да није достављен заокружити НЕ.
Образац попуњавају сви подизвођачи. Образац копирати по потреби.

М.П.

____________________

(потпис овлашћеног лица)
_________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник који је уписан у регистар АПР и оверава
печатом.
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Образац бр. 6б
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ
___________________________________________________________________________
(назив и седиште понуђача из групе)
Р.бр.

1.

2.

3.
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Услови и докази о испуњености услова
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар.
Доказ:Извод из регистраАгенције за привредне регистре у
неовереној фотокопији;
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;
Доказ:-за правно лице:
а. Уверење или Извод из казнене евиденције Основног суда на
чијем је подручју седиште домаћег правног лица или
представништво односно огранак страног правног лица, да
правнолице лице није осуђивано
за кривична дела из
надлежности Основног и Вишег суда (кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре)
б. Уверење или Извод из казнене евиденције Посебног одељења
Вишег суда да правнолице лице није осуђивано за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе
-за сваког законског заступника наведеног у Изводу о
регистрацији привредног субјекта:
Уверење
или Извод из казнене евиденције надлежне
полицијске управе МУП-а (према месту пребивалишта или
месту рођења законског заступника) да законски заступник,
према казненој евиденцији те управе, није осуђиван
У случају да је понуђач предузетник или физичко лице,
-Уверење
или Извод из казнене евиденције надлежне
полицијске управе МУП-а (према месту пребивалишта или
месту рођења предузетника или физичког лица) да предузетник
или физичко лице, према казненој евиденцији те управе, није
осуђиван
Уверења или Изводи из казнене евиденције за правно лице и
законског заступника као и за предузетника или физичко лице,
не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда
Да му није изречена мера забранеобављања делатности која је
на снази у време објављивања односно слања позива за
подношење понуда;
Доказ:Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да

Достављено
(да-не)
заокружити
да-не

да-не

да-не

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 објаве
позива за подношење 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 објаве позива за подношење понуда Физичка
лица:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда;

4.

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;
Доказ: Уверење 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;

да-не

Услови и докази о испуњености додатних услова

да-не

УУслов: да је понуђач продао, испоручио и иинсталирао добра која
укључује сервере, дисковне системе (storage), мрежну опремуса
пратећим лиценцама и системским софтвером за реализацију пројекта
за проширење и консолидацију система база података за претходне
три године од дана објављивања предметне јавне набавке у
укупнојвредности од најмање 100.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
Доказ: Референтна
листа
и
потврда
референтног
наручиоца/купца о испорученим и инсталираним добрима која су
предмет јавне набавке у захтеваном износу.

5.

Услов:Минимално 4 запослена у радном односу на дан
објављивања позива, техничке струке, сертификована за
инсталацију хардвера и софтвера за аутоматску обраду Oracle
6. базе података која се нуди.
Доказ:фотокопије М-3А образаца, уговори о раду, важећи
сертификат..
Услов: Да је понуђач сертификовани партнер од стране
произвођача (вендора) за понуђени хардвер и софтвер за
аутоматску обраду Oracle базе података која се нуди.
Доказ: Оригинални сертификат тј. овлашћење произвођача за
територију Републике Србије, за продају добара који се нуде –
насловљена на Наручиоца за предметну Јавну набавку издата на
име понуђача.

7.

8.

Услов: Да понуђач обезбеди адекватан ниво техничке подршке и
одржавање тражених условима тендера кроз овлашћени сервисни
центар за територију Републике Србије.
Доказ: Оригинални сертификат тј. овлашћење произвођача за
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да-не

да-не

да-не

9.

територију Републике Србије, за сервисирање добара који се
нуде – насловљена на Наручиоца за предметну Јавну набавку
издата на име понуђача или уговор о пословно-техничкој
сарадњи са овлашћеним сервисним центром за територију
Републике Србије од стране произвођача
Услов:
Да
је
код
понуђача
уведен
систем
квалитета ISO 9001:2008
Доказ: Важећи сертификат

10.
11.
12.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде

да-не
да-не

Изјава о намерама банка за издавање банкарске гаранције за
добро извршење посла
Изјава о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
отклаљање грешака у гарантом периоду

да-не
да-не

Напомена:
За позиције од редног броја 1 до 12заокружити ДА ако је достављен тражени документ,
а у случају да није достављен заокружити НЕ.

М.П.

____________________

(потпис овлашћеног лица)
_________________________
(читко навести име и презиме)

Образац потписује власник или законски заступник понуђача који наступа самостално или
носилац посла у случају заједничке понуде који је уписан у регистар АПР и оверава печатом.
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Образац бр.7
ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ ЗА ПОНУЂАЧА/ЧЛАНА НОСИОЦА ПОСЛА
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
АДРЕСА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
Понуђач је референтним наручиоцима/купцима у претходне три године од дана
објављивања позиваиспоручио добара сервере, дисковне системе (storage), мрежну
опрему, са пратећим лиценцама и системским софтвером за реализацију пројекта за
проширење и консолидацију система база података у укупном износу од:
Рб

Назив наручиоца – купца

Овлашћено лице
наручиоца – купца,
број телефона

Вредност са ПДВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
УКУПНО:
Као доказ да је наведеним референтним наручиоцима/купцима понуђач
испоручио наведена добара понуђач доставља Образац потврде. Уколико за наведеног
наручиоца/купца понуђач не поднесе доказ у облику потврде, неће се узимати у обзир
ниједан други приложени доказ и у том случају сматраће се да доказ за тог купца није
достављен.

М.П.

Понуђач
______________________

(потпис овлашћеног лица)
________________________
(читко навести име и презиме)

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача образац копирати и попунити за сваког
понуђача из групе понуђача.
Образац потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе носиоца посла које је
уписано у регистар АПР-у.
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Образац бр. 7а

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ ЗА ЧЛАНА ИЗ ГРУПЕ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА ИЗ
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
АДРЕСА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
Понуђач је референтним наручиоцима/купцима у претходне три године од дана
објављивања позиваиспоручио добара сервере, дисковне системе (storage), мрежну
опрему, са пратећим лиценцама и системским софтвером за реализацију пројекта за
проширење и консолидацију система база података у укупном износу од:
Овлашћено лице
Вредност
Рб
Назив наручиоца – купца
наручиоца – купца, број
са ПДВ
телефона
1.
2.
3.
4.
5.
6.
УКУПНО:
Као доказ да је наведеним референтним наручиоцима/купцима понуђач
испоручио наведена добара понуђач доставља Образац потврде. Уколико за наведеног
наручиоца/купца понуђач не поднесе доказ у облику потврде, неће се узимати у обзир
ниједан други приложени доказ и у том случају сматраће се да доказ за тог купца није
достављен.

М.П. Понуђач
____________________
(

потпис овлашћеног лица

понуђача из групе понуђача)

______________________
(читко навести име и презиме)

Напомена:Уколико се понуда подноси као заједничка понуда са више понуђача образац
копирати за сваког понуђача из групе понуђача, исти попунити за сваког понуђача из групе
понуђача и доставити уз понуду.
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Образац бр. 8

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА/КУПЦА
Назив: _______________________________________
Седиште: _____________________________________
Улица и број: __________________________________
Телефон: ______________________________________
Матични број : _________________________________
ПИБ: __________________________________________
У складу са чл. 77. став 2.тачка 2.подтачка 2. Закона о јавним набавкама,
достављамо Вам,
ПОТВРДУ
Потврђујемо да је наш Добављач_______________________________________
___________________________________________________________________________
(назив и седиште добављача)

испоручио и инсталираоу претходне три године од дана објављивања позива
добра-сервере, дисковне системе (storage), мрежну опрему са пратећим лиценцама и
системским софтвером за реализацију пројекта за проширење и консолидацију
система база података у укупном износу од:
__________________ динара, са ПДВ и то:
Потврда
се
издаје
на
захтев
Добављача
___________________________________________________________________________
_______________________
(назив и седиште добављача)
ради учешћа у јавној набавцидобра -Серверска и Storage инфраструктура са пратећим
софтверима за модернизацију система за фискализацију, за потребе Пореске управе, ЈН
бр. 41/2013.и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
МП

_______________________

Место и датум(потпис овлашћеног лица)
_________________________
(читко навести име и презиме

Напомена:Уколико за наведеног наручиоца/купца понуђач не поднесе доказ у облику потврде,
неће се узимати у обзир ниједан други приложени доказ и у том случају сматраће се да доказ
за тог купца није достављен
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Образац бр. 9

МОДЕЛ УГОВОРА

VII
Закључен између:

Министарство финансија, Пореска управа-Централа,
Београд, Ул. Саве Машковића 3-5, ПИБ 100020943, матични број
17862146(у даљем тексту: Наручилац) коју на основу решења
Владе о постављењу вршиоца дужности директора Пореске
управе у Министарству финансија и привреде 24 број 1199004/2012-1 од 13.12.2012. године , в.д. директора Иван Симич
и
___________________________________ из ____________
Ул. ______________ бр.__, ПИБ ___________ матични број
______________ (у даљем тексту: Добављач) 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
добраСерверска и Storage инфраструктура са пратећим софтверима за модернизацију
система за фискализацију спровео отворени поступак јавне набавке добара број 41/13,
- да је Добављач доставио понуду која се налази у прилогу овог уговора и његов је
саставни део,
- да понуда Добављача по свим позицијама одговара техничкој спецификацији из
конкурсне документације,
- да је наручилац у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама на основу
извештаја о стручној оцени понуда изабрао понуду Добављача за предметну набавку.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет јавне набавке је испорука добара –добраСерверска и Storage
инфраструктура са пратећим софтверима за модернизацију система за фискализацију.
Редни
број
1
2
3
4
5
6

Називлиценце

Бр. Процесора

Processor - Oracle Database Enterprise Edition
Processor - Oracle Real Application Clusters
Processor - Oracle Partitioning
Processor - Oracle Advanced Compression
Processor - Oracle Diagnostic Pack
Processor - Oracle Tuning Pack

4
4
4
4
4
4

7

ХардверскисистемзаизвођењеОracle базаподатака

2

8

Дисковни систем за складиштење disk-to-disk backup копија
Оracle базе података

1
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Техничке карактеристике предмета јавне набавке дефинисане су конкурсном
документацијом за ову јавну набавку.
.
Члан 3.
Испорука наведених добара укључује и услуге урачунате у цену предмета јавне
набавке, како следи:
-инсталација и конфигурација софтверског и хардверског система за све тражена
окружења наведених у опису пројекта, уз примену постојећих стандарда;
-израда план инсталације и имплеметације хардвера и софтвера у року од 30 дана
од дана потписивања уговора и преда га Наручиоцу на усвајање;

-дефинисање и имплементација процедура за failover између понуђених система,
као и репликацију података међу понуђених система;
-тестирање свих инсталација за све тражена окружења наведених у опису пројекта,
уз примену постојећих стандарда;
-документовање изведене конфигурације система и резултата спроведених
тестирања у року од 20 дана од дана завршетка комплетно инсталираног и
интегрисаног система;
-успостављање система извештавања (20 ч/д);
-on site 2 patch-evi 2 пута годишње;
-имплементације online patch-eva по захтеву до 4 пута годишње
Члан 4.
Укупна уговорена вредност предмета уговора (Серверска и Storage
инфраструктура са пратећим софтверима за модернизацију система за фискализацију)
без
ПДВ
износи
_______________динара,
(словима:
___________________________________________динара).
Укупна уговорена вредност са ПДВ износи _____________динара.(словима:
____________________________________динара).
Члан 4.
Место, начин и рок испоруке:
Квантитативни и квалитативни пријем добара која су предмет јавне набавке,
вршиће заједно испоручилац и наручилац на локацији наручиоца у Београду,
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Устаничка 130 пети спрат, о чему ће се сачинити записник о коначној испоруци
добара.
Квантитативни пријем добара која су предмет јавне набавке подразумева
испоруку опреме, софтвера и лиценци у року од _____(не више од 30) дана од дана
потписивања уговора.
Квалитативни пријем добара која су предмет јавне набавке, подразумева
инсталацију, интеграцију и тестирање система,у року од _____(не више од 15) дана од
дана потписивања записника о квантитативном пријему, када се и сачињава записник о
коначној испоруци.
Рок за коначну испоруку добара је у року од _____(не више од 45) дана од дана
закључења уговора.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Наручилац ће платити Добављачу уговорену вредност из члана 2. овог Уговора
у року од _________дана (не краће од 15 ни дуже од 45 дана) од дана службеног
пријема рачуна, а по извршеној коначној испоруци, уз који се доставља Записник о
коначној испоруци без примедби.
Члан 6.
Уколико Наручилац приликом испоруке буде имао рекламацију на
испорученадобра, дан пријема је дан када Добављач отклони последњу рекламацију.
Уколико Добављач испоручи
добра која не одговарају техничким
карактеристикама из понуде, дужан је да по рекламацији Наручиоца одмах, а
најкасније у року од 48 часова од пријема обавештења о рекламацији, замени
рекламирану количину одговарајућом.
Члан 7.
ГАРАНТНИ ПЕРИОД И ОДРЖАВАЊЕ
Понуђач је у обавези да понуди произвођачку гаранцију у трајању од _________месеци
(минимум 12 месеци) која подразумева:
-Oдзив Испоручиоца или Произвођача у року од 1 (једног) часа од пријаве квара
(24 часа, 7 дана у недељи, путем факса или електронским путем)
-Гарантовано време повраћаја критичних функционалности уређаја, тотални отказ,
6 (шест) часа од тренутка пријаве квара.
-Гарантовано време повраћаја свих функционалности уређаја, следећи радни дан
од тренутка пријаве квара.
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-За време трајања гарантног периода потребно је обезбедити укупно 30
консултантских часова. Консултантски часови су саставни део гарантног периода,
и могу да се користе свe време трајања гарантног периода и не подразумевају
додатне трошкове за Наручиоца.
Консултантски часови ће се користити за потребе редовног одржавања, редизајна дела
инфраструктуре или имплементације нових сервиса на опреми.
Наручилац нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој је опрема испоручена.
Члан 8.
Техничка подршка и резервни делови за хардверску платформу за имплементацију
Oracle база података
Сви хардверски системи и системски софтвер (оперативни систем, firmware,
софтвер за дисковни систем, софтвер за надзор, clusterware) морају бити
испоручени од једног произвођача и садржавати техничку подршку произвођача.
Техничка подршка за хардвер, и системски софтвер (оперативни систем, firmware,
софтвер за дисковни систем, софтвер за надзор) мора садржати техничку подршку
произвођача и бити понуђена на период од 1 (једне) године с 24/7 подршком.
Техничка подршка за хардвер мора укључивати и све резервне делове.
Техничка подршка за хардверске компоненте мора имати Call home подршку.
Техничка подршка за сав понуђени Oracle софтвер мора садржавати техничку
подршку од стране Oracle као произвођача на период од 1 једне) године.
Понуђена конфигурација мора бити испоручена с додатним следећим резервним
деловима, идентичним уграђенима: минимално један додатни диск и минимално
један flash cache модул по посебном системуза имплементацију Oracle база
података.
Нове верзије и поправке софтвера за све понуђе системе морају бити укљученеу
цену техничке подршке и одржавања.
Техничка подршка укључује имплеметацију софтверских patch-eva на све понуђене
софтверске лиценце и хардверске компоненте (укључујући оперативни систем,
firmware, софтвер за дисковни систем, софтвер за надзор, clusterware) најмање 4
пута годишње по захтеву.

Члан 9.
Обука
Добављач се обавезује да организује и спроведе обуку запослених код
наручиоца у форми трансфера знања за опрему и технологије које су предмет јавне
набавке трајању од 5 дана. Програм обуке усагласиће представници добављача и
наручиоца пре имплементације и спроводиће се за време и након имплементације.
О спроведеној обуци, представници добављача и наручиоца, сачињавају записник.
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА
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 добрао извршење посла, у висини од 10% од уговорене вредности, без
ПДВ-а и са роком важности 10 (десет) дана дужим од дана истека рока за коначно
извршење посла.
Уколико Добављачне поступи у року из става 1. овог члана, уговор се
закључује с одложним условом и почиње да важи од момента подношења банкарске
гаранције.
Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да важи још 10 дана од дана
истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене
обавезе, важност банкарске гаранције мора се сразмерно продужити.
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, уколико не преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном
року.
Члан 11.
Добављачсе обавезује да ће приликом потписивања записника о коначној испоруци
предмета уговора, доставити Наручиоцу неопозиву, безусловну (без приговора) и на
први позив наплативу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном
року, која мора бити неопозива, безусловна (без приговора) и на први позив наплатива,
на износ од 10% укупне вредности уговора, без ПДВ-а и роком важности 10 (десет)
дана дужим од гарантног рока.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац може
поднети на наплату у року важења и више пута до потпуне искористивости исте и то:
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац може
поднети на наплату у року важења и више пута до потпуне искористивости исте и то:
-уколико се Испоручилац уопште не одазове на поновљени позив Наручиоца
за отклањање квара и
-уколико квар не отклони ни у накнадном року који му је дат.
Банкарском гаранцијом за отклањање грешака у гарантном року, наручилац се
обезбеђује у случају да Добављач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да
умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 12.
Добављачгарантује да ће испоруку, односно квантитативни и квалитативни
пријем опреме извршити у уговореном року, а у супротном сагласан је да Наручиоцу
плати на име пенала износ од 0,2% од вредности неиспоручене опреме, за сваки дан
закашњења. Наручилац има право да за обрачунати износ пенала умањи исплату
уговорене вредности по испостављеном рачуну.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
1.Добављач ће уговорену обавезу из члана 1 овог Уговора извршити самостално
или
2.Добављачће уговорену обавезу из члана 1. овог Уговора извршити са
подизвођачима
___________________________________________________________________________
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(навести назив и седиште подизвођача)

или
3.Добављач ће уговорену обавезу из члана 1. овог Уговора извршити са групом
понуђача(заједничка понуда)
___________________________________________________________________________
_
(навести назив и седиште учесника у заједничкој понуди)

(Добављачзаокружује и попуњава редни број у складу са начином извршења уговорне
обавезе а остали редни бројеви остају непопуњени)
Члан 14.
Добављач ће као поверљиве третирати све информације до којих дође приликом
сервисирања рачунарске опреме Наручиоца.
Члан 15.
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 16.
На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог
уговора, а који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима
Члан 17.
Овај уговорје закључен даном потписивања обе уговорне стране осим у случају
из члана 10. став 2. овог уговора када се уговор закључује са одложним условом и
почиње да важи од момента достављања гаранције за добро извршење посла.
Члан 18.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка којих по 2 (два)
примерка за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА

_______________________
Иван Симич
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ЗА ДОБАВЉАЧА

_________________

Образац бр. 10

VIII 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
добраСерверска и Storage инфраструктура са пратећим софтверима за модернизацију
система за фискализацију, (ЈН 41/2013), и то:
1. СЕРВЕРСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Назив

Јед.
мере

Коли
ч.

Набавна
цена
по јед. мере

1

2

3

4

ком.

4

ком.

4

ком.

4

ком.

4

ком.

4

ком.

4

сис.

2

Processor Oracle Database
Enterprise
Edition
Processor Oracle Real
Application
Clusters
Processor Oracle
Partitioning
Processor Oracle
Advanced
Compression
Processor Oracle
Diagnostic
Pack
Processor Oracle Tuning
Pack
Хардверски
систем за
извођење
Оracle база
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Остали
трошкови
по јед. мере

5

Укупна цена
по јед. мере

Цена за укупну
кол. без ПДВ

6
(4+5)

7
(6*3)

Цена за
укупну
кол. са
ПДВ

8

података

Дисковни
систем за
складиштење
disk-to-disk
backup копија
Оracle
базе података

сис.

1

Упутство за попуну обрасца:
У колону 4 уноси се цена по јединици мере без ПДВ.
У колону 5 уносе се укупна цена без ПДВ.
У колону 6 уноси се цена по јединици мере са ПДВ .
У колону 7 уноси се укупна цена са ПДВ
У колону 8уноси се % учешћа одређене врсте трошкова
Цена мора да садржи све елементе структуре цене,. Уколико се разликују цене из
ОБРАСЦА ПОНУДЕ И ОБРАСЦА СТРУКТИРЕ 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.

51 | 55

Образац бр. 11

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

IX

__________________________________________________________________
(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 добaраСерверска и Storage инфраструктура са пратећим
софтверима за модернизацију система за фискализацијуза потребе Пореске управе и
то:
Рб

Врста трошка

Износ у динарима

1.
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.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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Образац бр. 12

X

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 Серверска и Storage инфраструктура са
пратећим софтверима за модернизацију система за фискализацијуза потребе Пореске
управе, ЈН 41/13
М.П.

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

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију
у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа
у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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. 13

XI 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

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)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
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. 14

XII 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

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.

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