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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 и 14/15 и 
68/15 - у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/15 и 41/19), Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-1186/20 од 
02.04.2020.,  Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр: ПП-У-7/2020-ТЗД бр: 01-01/437 од 
07.04.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. ПП-У-7/2020-ТЗД 01-
01/437-1 од 07.04.2020. године, припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну 

набавку услуге – Одржавање SCADA система 

ЈН бр. ПП-У-7/2020-ТЗД 
 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 
услуге, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне 
додатне услуге и сл. 

5 

 
IV 

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

 
8 

V Критеријуми за доделу уговора 10 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 11 

VII Модел Уговора 20 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 27-35 
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 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 

 
Наручилац: Транспортгас Србија доо Нови Сад 

Адреса: 21000 Нови Сад, Булевар Ослобођења 5 
 
Интернет страница:http://www.transportgas-srbija.rs/ 

 
2. Врста поступка јавне набавке, разлози примене 

 
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
  
Основ за примену преговарачког поступка без објављивањем позива за подношење понуда:  
 
Наручилац је корисник софтверског производа SCADA произвођача SIEMENS d.o.o. Beograd за 
даљински технолошки надзор и управљање транспортним системом „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ доо 
Нови Сад.  
Наручилац је прибавио изјаву потенцијалног понуђача SIEMENS d.o.o. Beograd, да је једини је и 
искуључиви власник предмета набавке (комплетног софтверско-хардверско решење Gas pipeline 
management SCADA) и приложио уз захтев за мишљење о основаности примене преговарачког 
поступка без објављивљња позива за подношење понуда Управи за јавне набавке. Управа за јавне 
набавке је дала мишљење да је у конкретном случају испуњен услов за примену преговарачког 
поступка без објављивања позива за подношење понуда предвиђено чланом 36.став 1. тачка 2. 
Закона о јавним набавкама. 
    Број мишљења Управе за Јавне набвке: 404-02-1186/20 од 02.04.2020. године. 
 
3. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке бр. ПП-У-7/2020-ТЗД је набавка услуге – Одржавање SCADA система. 
72611000 Услуге техничке рачунарске подршке 
 
4. Циљ поступка 
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
 
Лице за контакт: Тамара Зоричић - Деурић, службеник за јавне набавке 
Е - mail адреса : tamara.zoricic.deuric@transportgas-srbija.com 
Време: радни дани Наручиоца (понедељак-петак) од 7,30 до 15,30 часова 
Радно време у току трајања ванредног стања: понедељак-петак од 07.30-13 часова 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке бр. ПП-У-7/2020-ТЗД је набавка услуге – Одржавање SCADA система. 

 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
 
Назив из општег речника набавке:  Услуге техничке рачунарске подршке 

 
Ознака из општег речника набавке: 72611000 

 
 
     2. Партије 
 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
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III  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, ОПИС , ПОЧЕТАК И ТРАЈАЊЕ УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ И ГАРАНТНИ РОК 
 
1) Предмет набавке бр. ПП-У-7/2020-ТЗД је набавка услуге - Одржавање SCADA система. 
 
2) Опис услуга 

 

SCADA одржавање:  
 Одржавање подразумева да пружалац услуге обезбеди несметано функционисање 

система 24x7 (24 сата, 7 дана у недељи) 

 Подршка при отказу система (хардверском и софтверском) и његово враћање у исправно 
стање (постизање потпуне функционалности оба сервера, репликације и комуникације са 
уређајима на гасним станицама) 

 Аутоматски поступак прављења копије (backup) базе података на дневном нивоу и 
периодични надзор исправности тих копија 

 Консултације за случај проблема са хардвером (серверима) 

 Предлози за унапређење рада система 

 Услуга годишњег одржавања обухвата следећи обим активности:  
o Визуелизација екрана у Win CC OA и повезивање унутар структуре 
o Припрема IO листе за унос и повезивање са екранским приказом 
o Унос сумарних протока и повезивање са Simone tool 
o Цртање Simone топологије 
o Унос нових елемената у софтверску апликацију за одржавање 

и то на: 

 RTU type A – single item  - 10 ком 

 RTU type B – single item  - 10 ком 

 RTU type C – single item  - 20 ком 

 Унос нове линије у постојећи систем - 10 ком 

 Измена тагова у случају мењања Мерне платформе - 20 ком 
 Обезбедити приступ web SCADA-и за четири нова корисника 

 Обезбедити приступ SCADA-и са мобилних уређаја за два корисника 

 Рад из канцеларије – On line - remote (VPN) – 80 h 

 Рад на терену – On site – 40 h 

 
3) Начин спровођења услуге одржавања  

 
Редовно одржавање се спроводи на основу редовних активности наручиоца које омогућавају 
несметано функционисање система и интервенција на захтев корисника услед грешака (или 
примедби) које узрокују делимичан и потпун прекид рада система. Грешке су класификоване у 4 
групе према озбиљности (1. Критична грешка, 2. Велика грешка, 3. Средња грешка и 4. Мала 
грешка) и решавају се у складу са роковима извршења дефинисаним за озбиљност. Пружалац 
услуга води евиденцију о редовним активностима и интервенцијама са детаљним описом 
активности, разлозима за активност/интервенцију, квалитету извршених радова као и њиховом 
утицају на будући рад система. Пружалац услуга ће обезбедити 24x7 телефонску подршку и 
одговарајућу реакцију са обзиром на озбиљност пријављене грешке.  
 

Категорија Опис 

Критична грешка SCADA систем не ради, односно подаци који се 
читају са опреме у пољу се не могу користити, 
не ради ни примарни ни секундарни сервер 
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Велика грешка SCADA систем ради, подаци са опреме у пољу се 
могу користити али редунданција није у 
функцији тј. само један сервер ради, не постоји 
редунданса 

Средња грешка SCADA систем је делимично функционалан или 
су функционалности озбиљно нарушене, не 
постоји начин да се врати у стање потпуне 
функционалности 

Мала грешка SCADA систем је функционалан али су 
идентификовани проблеми који захтевају 
корекцију 

 
 
Пријава грешака може се вршити усмено (телефоном) или писмено (e-mail или телефакс) . Уколико 
је овлаштено лице Наручиоца грешку пријавило усменим путем, дужно је да достави писмену 
пријаву квара, најкасније 2 сата по усменој пријави. Пријава треба да садржи време пријаве 
грешке, ниво грешке са описом и местом грешке, као и запажања о функционисању система пре и 
после уочене грешке.  
Грешку пријављују овлашћена лица Наручиоца, овлашћеним лицима Понуђача. Листе овлашћених 
лица, бројеви телефона, e-mail адресе биће достављене по потписивању Уговора. Времена одзива 
и извршења почињу да теку од тренутка пријаве грешке. 
Фактурисање ће се вршити на основу Записника о извршеним услугама обострано потписаног од 
стране Наручиоца и Пружаоца услуга. Записник треба да обухвата поред редовних активности и 
пријављене грешке и опис њиховог решавања. 
 
 
4) Рок и место извршења услуге: 
 
У случају грешке дефинисани су следећи рокови за извршење: 
 

Ниво грешке Максимално време 
одзива 

Максимално време 
извршења 

Упутство за решавање 

Критична грешка 30 минута 6 сати На основу пријаве 
грешке, Пружалац 
услуга почиње да ради 
на отклањању грешке 
у року од максимално 
30 минута. Систем 
мора бити враћен у 
потпуно 
функционално стање у 
року од 6 сати од 
пријаве. 

Велика грешка 2 сата 12 сати На основу пријаве 
грешке, Пружалац 
услуга почиње да ради 
на отклањању грешке 
у року од максимално 
2 сата. Систем мора 
бити враћен у потпуно 
функционално стање у 
року од 12 сати од 
пријаве. 
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Средња грешка 8 сати 2 радна дана На основу пријаве 
грешке, Пружалац 
услуга почиње да ради 
на отклањању грешке 
у року од максимално 
8 сати. Систем мора 
бити враћен у потпуно 
функционално стање у 
року од 2 радна дана 
од пријаве. 

Мала грешка 2 радна дана 10 радних дана На основу пријаве 
грешке, Пружалац 
услуга почиње да ради 
на отклањању грешке 
у року од максимално 
2 радна дана. Систем 
мора бити враћен у 
потпуно 
функционално стање у 
року од 10 радних 
дана од пријаве. 

 
Место извршења је или локација где је инсталирана серверска опрема наручиоца, или локација 
Пружаоца услуге.  
 
 
5) Гарантни рок: 
 
Гаранција за извршене услуге 12 месеци од датума извршења услуге. 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то: 

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

2) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (чл. 75. ст. 2. 
Закона). 

 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона. 

 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. 
 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: потврде надлежног суда, односно надлежне 
полицијске управе; Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе, односно уверењe Основног суда и Вишег суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; (Напомена: Уколико, по овлашћењу, Основни суд издаје 
уверења и за кривична дела из надлежности Вишег суда, тада није потребно 
доставити и посебно уверење Вишег суда); 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев 
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
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заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта). 
 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  
 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 
локалне самоуправе (града, односно, општине) према месту седишта пореског обвезника 
правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.  .  
Напомена: Уколико локална (општинска) управа јавних прихода у својој потврди наведе 
да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних 
органа/организација/установа, понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних 
прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа. 
Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, 
потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку 
приватизације. 
 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.Закона - Доказ: : Oбразац изјаве (Образац изјаве бр.5, дат је у 
поглављу  VI). који мора да буде потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  
 

Доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија.  
Наведене доказе о испуњености обавезних услова понуђач може доставити у виду 

неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Лице уписано у регистар понуђача које води Агенција за привредне регистре није дужно 
да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 
1) 2) и 4) Закона ако наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у 
оквиру услова јавно доступни. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
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оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 
органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
 
 
 
 

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 
2. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 
 
Наручилац преговара о елементима уговора који се односе на укупну понуђену цену. Поступку 
преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда са понуђачем који је доставио 
понуду. Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђачи који учествују у поступку 
преговарања не дају своју коначну цену. Наручилац ће о поступку преговарања водити Записник о 
преговарању. У записник се уносе све промене, као и коначна вредност понуде. Укупна цена 
исказана у поступку преговарања чини коначан елемент уговора. 
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији 
посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за 
преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача. Уколико је 
представник понуђача уједно и законски заступник ово овлашћење не мора да приложи, ако 
поднесе доказ да је законски заступник. 
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се 
његовом коначном ценом она која је наведена у достављеној понуди.  
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.   
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена укупна цена не буде већa 
од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2. ЗЈН (Образац 5); 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од ___________ године за јавну набавку услуге, Одржавање SCADA 
система, ЈН бр. ПП-У-7/2020-ТЗД 
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Врста правног лица (микро, мало, средње, 
велико, физичко лице): 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 
 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Интернет странице на којој су подаци који су 
тражени у оквиру услова за учешће у поступку 
предметне набавке јавно доступни 

 
 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

Врста правног лица (микро, мало, 
средње, велико, физичко лице): 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Интернет странице на којој су подаци који 
су тражени у оквиру услова за учешће у 
поступку предметне набавке јавно 
доступни 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

Врста правног лица (микро, мало, 
средње, велико, физичко лице): 

 

 
 

 
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Интернет странице на којој су подаци који 
су тражени у оквиру услова за учешће у 
поступку предметне набавке јавно 
доступни 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

Врста правног лица (микро, мало, 
средње, велико, физичко лице): 

 

  
Адреса: 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

  
Име особе за контакт: 

 

 
 

Интернет странице на којој су подаци који 
су тражени у оквиру услова за учешће у 
поступку предметне набавке јавно 
доступни 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Врста правног лица (микро, мало, 
средње, велико, физичко лице): 

 

  
Адреса: 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 
 

 
Име особе за контакт: 

 

 
 

Интернет странице на којој су подаци који 
су тражени у оквиру услова за учешће у 
поступку предметне набавке јавно 
доступни 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Врста правног лица (микро, мало, 
средње, велико, физичко лице): 

 

  
Адреса: 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

  
Име особе за контакт: 

 

 Интернет странице на којој су подаци који 
су тражени у оквиру услова за учешће у 
поступку предметне набавке јавно 
доступни 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ услуге- Одржавање SCADA система, ЈН бр. ПП-У-7/2020-ТЗД 
 

Укупна цена без ПДВ-а 
___________________ 

(навести цену у РСД ) 

Укупна цена са ПДВ-ом 
___________________ 

(навести цену у РСД ) 

Рок важења понуде (услов: не краће од 60 дана од 
дана отварања понуда ) 
 

Понуда важи     дана од дана отварања 
понуда 

Рок и начин плаћања 
 

Сагласан са условима из конкурсне 
документације за предметну јавну набавку 

 

ДА  /  НЕ 

Рок извршења услуге 
  

Сагласан са условима из конкурсне 
документације за предметну јавну набавку 

  
ДА  /  НЕ  

Место извршења услуге одређује наручилац 

Сагласан са условима из конкурсне 
документације за предметну јавну набавку 

 
ДА  /  НЕ 

Гарантни период (услов: не краћи од 12 месеци од дана 
завршетка извршења услуге) 

________ од дана завршетка извршења 
услуге 

 
 

Датум                    Потпис понуђача 
      

_____________________________            ________________________________ 
 
     

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су 
у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 
да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

Опис Количина (у 
месецима 

трајања 
услуге 

одржавања)  

Јединична 
цена 

без ПДВ-а  
(на месечном 

нивоу) 

Јединична  
цена 

са ПДВ-ом 
(на месечном 

новоу) 

Укупна цена 
без ПДВ  

(за 12 
месеци) 

Укупна цена 
са ПДВ  
(за 12 

месеци) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 
 
Услуга 
одржавања 
SCADA 
система 

 
 

12 

    

 
Остали 

евентуални 
зависни 

трошкови 
 

     

УКУПНО:      

 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА: 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колону 3. уписати јединичну цену без ПДВ-а (износ услуге оджавања за месец дана без 

ПДВ) за тражени предмет јавне набавке  
 у колону 4. уписати јединичну цену са ПДВ-а (износ услуге оджавања за месец дана са ПДВ) 

за тражени предмет јавне набавке  
 у колону 5. уписати укупну цену без ПДВ-а (износ услуге оджавања за месец дана без ПДВ 

помножен са колоном 2. – број месеци) за тражени предмет јавне набавке  
 у колону 6. уписати укупну цену са ПДВ-а (износ услуге оджавања за месец дана са ПДВ 

помножен са колоном 2. – број месеци) за тражени предмет јавне набавке  
 Посебно исказати остале евентуалне зависне трошкове. 
 У последњем реду табеле, уписати укупну цену у РСД, сабирајући све редове из колона.  

 
 
 

Датум:_______________                                                      Потпис понуђача 

Место:_______________                                             ______________ 

 

 

 



 

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда ЈН бр. ПП-У-7/2020-ТЗД  

17/35 

  

 

(ОБРАЗАЦ 3) 
 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________, доставља укупан износ и 
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 4) 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________,  
                                                                        (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке услуге - Одржавање SCADA система ЈН бр. ПП-У-7/2020-ТЗД поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   

 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 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. 
 

 

 

 



 

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда ЈН бр. ПП-У-7/2020-ТЗД  

19/35 

  

 

 

(ОБРАЗАЦ 5) 
 

 

 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

Понуђач...................................................................................[навести назив понуђача] у поступку 
јавне набавке услуге – Одржавање SCADA система, ЈН бр. ПП-У-7/2020-ТЗД, поштовао је 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
 
 
 
 
          Датум              Потпис понуђача 
 
________________                                                                                           __________________ 

 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА SCADA СИСТЕМА 
ЈН бр. ПП-У-7/2020-ТЗД 

 
 
 
Закључен у Новом Саду између: 
 

1. ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА доо НОВИ САД,   
са седиштем у Новом Саду, ул.Булевар ослобођења бр. 5, 
ПИБ 109127075 
Матични број: 21129542 
кога заступа ВД директор Стеван Дукић (у даљем тексту:наручилац)  
  
и 
 

2. _______________________ 
са седиштем __________________ , адреса________________ 
ПИБ: _____________ 
Матични број: ________________ 
кога заступа ______________________ (у даљем тексту: добављач) 
 
(заједнички назив: уговорне стране) 
 
 
ПРЕТХОДНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ 
 
Уговорне стране заједнички констатују: 

- да је наручилац сагласно одредбама члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), спровео преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење понуда за ЈН бр. ПП-У-7/2020-ТЗД за набавку услуге- 
Одржавање SCADA система. 

- да је добављач доставио понуду бр. _________ од __________ године која се налази у 
прилогу Уговора и његов је саставни део; 

- да је наручилац на основу Одлуке о додели уговора бр. ________ од _____________. 
године изабрао понуду добављача као најповољнију за извршење услуге из члана 1. овог 
уговора. 

 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 
Члан 1. 
 
Предмет овог уговора је извршење услуге - Одржавање SCADA система, у свему према техничкој 
спецификацији из конкурсне документације наручиоца за ЈН бр. ПП-У-7/2020-ТЗД и прихваћеном 
понудом изабраног добављача бр. ___________ од ________________. године. 
 

SCADA одржавање подразумева:  
 Одржавање подразумева да пружалац услуге обезбеди несметано функционисање 

система 24x7 (24 сата, 7 дана у недељи) 
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 Подршка при отказу система (хардверском и софтверском) и његово враћање у исправно 
стање (постизање потпуне функционалности оба сервера, репликације и комуникације са 
уређајима на гасним станицама) 

 Аутоматски поступак прављења копије (backup) базе података на дневном нивоу и 
периодични надзор исправности тих копија 

 Консултације за случај проблема са хардвером (серверима) 

 Предлози за унапређење рада система 

 Услуга годишњег одржавања обухвата следећи обим активности:  
o Визуелизација екрана у Win CC OA и повезивање унутар структуре 
o Припрема IO листе за унос и повезивање са екранским приказом 
o Унос сумарних протока и повезивање са Simone tool 
o Цртање Simone топологије 
o Унос нових елемената у софтверску апликацију за одржавање 

и то на: 

 RTU type A – single item  - 10 ком 

 RTU type B – single item  - 10 ком 

 RTU type C – single item  - 20 ком 

 Унос нове линије у постојећи систем - 10 ком 

 Измена тагова у случају мењања Мерне платформе - 20 ком 
 Обезбедити приступ web SCADA-и за четири нова корисника 

 Обезбедити приступ SCADA-и са мобилних уређаја за два корисника 

 Рад из канцеларије – On line - remote (VPN) – 80 h 

 Рад на терену – On site – 40 h 
 
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА 
 
Члан 2. 
 
Уговорну цену за одржавање, након спроведеног поступка преговарања, чине: 
- укупна цена без пореза на додату вредност у износу од _______________ динара, 
- порез на додату вредност , који износи ________________ динара. 
 
Укупна уговорена цена са ПДВ-ом за редновно одржавање предмета Уговора : 

-  износи __________________ динара. 
 (словима: ____________________________________________________________) 
 
У цену су урачунати сви зависни трошкови добављача. 
Уговорена цена након завршеног поступка преговарања је фиксна и не може се мењати. 
 
 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
Члан 3. 
 
Добављач ће фактурисати а наручилац платити уговорену цену у складу са одредбама Закона о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 
119/12 и 68/15 и 113/17), у року до 45 дана од дана пријема одговарајућег веродостојног рачуна на 
деловодник наручиоца а након извршене услуге и то на следећи начин: 

- Добављач приликом одржавања води евиденцију о интервенцијама. Наручилац плаћање 
за одржавање врши на основу месечних фактура. Фактурисање ће се вршити на основу 
Записника о извршеним услугама обострано потписаног од стране Наручиоца и Пружаоца 
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услуга. Записник треба да обухвата поред редовних активности и пријављене грешке и 
опис њиховог решавања (детаљан опис извршених услуга као што су квалитет, практична 
примена, и друге елементе битне за правдање плаћања. 

 
Плаћање се врши уплатом на текући рачун добављача бр. ___________________, који се води код 
__________________________ банке у ___________________. 
 
Добављач се обавезује да рачун о извршеним услугама достави наручиоцу путем поште или 
лично, а преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца. 
 
 
РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 
 
Члан 4. 
 
Уговорене обавезе почињу од тенутка када обе уговорне стране потпишу уговор. 
Трајање уговорене обавезе је годину дана. 
 
У случају грешке дефинисани су следећи рокови за извршење: 
 

Ниво грешке Максимално време 
одзива 

Максимално време 
извршења 

Упутство за решавање 

Критична грешка 30 минута 6 сати На основу пријаве 
грешке, Пружалац 
услуга почиње да ради 
на отклањању грешке 
у року од максимално 
30 минута. Систем 
мора бити враћен у 
потпуно 
функционално стање у 
року од 6 сати од 
пријаве. 

Велика грешка 2 сата 12 сати На основу пријаве 
грешке, Пружалац 
услуга почиње да ради 
на отклањању грешке 
у року од максимално 
2 сата. Систем мора 
бити враћен у потпуно 
функционално стање у 
року од 12 сати од 
пријаве. 

Средња грешка 8 сати 2 радна дана На основу пријаве 
грешке, Пружалац 
услуга почиње да ради 
на отклањању грешке 
у року од максимално 
8 сати. Систем мора 
бити враћен у потпуно 
функционално стање у 
року од 2 радна дана 
од пријаве. 
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Мала грешка 2 радна дана 10 радних дана На основу пријаве 
грешке, Пружалац 
услуга почиње да ради 
на отклањању грешке 
у року од максимално 
2 радна дана. Систем 
мора бити враћен у 
потпуно 
функционално стање у 
року од 10 радних 
дана од пријаве. 

 

Пријава грешака може се вршити усмено (телефоном) или писмено (e-mail или телефакс) . 
Уколико је овлаштено лице Наручиоца грешку пријавило усменим путем, дужно је да 
достави писмену пријаву квара, најкасније 2 сата по усменој пријави. Пријава треба да 
садржи време пријаве грешке, ниво грешке са описом и местом грешке, као и запажања о 
функционисању система пре и после уочене грешке.  
Грешку пријављују овлашћена лица Наручиоца, овлашћеним лицима Понуђача. Листе 
овлашћених лица, бројеви телефона, e-mail адресе биће достављене по потписивању 
Уговора. Времена одзива и извршења почињу да теку од тренутка пријаве грешке. 
 
Место извршења је или локација где је инсталирана серверска опрема наручиоца, или локација 
Пружаоца услуге.  
 
 
ГАРАНТНИ РОК  
 
Члан 5. 
 
Гарантни рок је 12 месеци од дана завршетка извршене услуге. 
 
 
КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ 
 
Члан 6. 
 
Овлашћено лице наручиоца одмах након извршења услуге утврђује да ли је услуга 
задовољавајућег квалитета и/или квантитета. Уколико утврди да извршена услуга не задовољава 
квалитетом и/или квантитетом, писаним путем се одмах обраћа добављачу са захтевом да исте 
усагласи са овим уговором и условима из конкурсне документације. 
 
Уколико добављач своје поступање не усагласи са захтевом наручиоца, исто представља основ за 
раскид уговора, наплату гаранције и евентуалну накнаду причињене штете. 
 
 
УГОВОРНА КАЗНА 
 
Члан 7. 
 
У случају да добављач не испоштује рокове за извршење уговорене услуге из конкурсне 
документације,  добављач ће платити наручиоцу  пенале у износу од  0,5 % за сваки дан кашњења, 
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а до максималног износа од 10 % укупно уговорене цене без ПДВ-а, у року од 15 дана од дана 
издавања књижног задужења. 
Уколико је кашњење извршења услуге дуже од 30 дана наручилац може раскинути овај Уговор са 
правом на накнаду штете.  
 
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 
 
Члан 8. 
 
Добављач се обавезује да: 

- преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, сагласно 
условима из конкурсне документације и овог уговора; 

- изврши услугу у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде; 
- услугу која је предмет овог уговора извршава уредно, квалитетно од свог материјала, 

свим својим средствима и опремом за рад, сопственим потрошним материјалом и 
својом радном снагом, у складу са правилима струке важећим за ту врсту послова и у 
свему према Спецификацији предмета јавне набавке која је саставни део овог уговора; 

- предметне услуге извршава савесно, да се према имовини наручиоца опходи са 
пажњом доброг домаћина и да поступа у складу са налозима наручиоца, уколико то не 
одступа од одредби овог уговора и његових делова; 

- одреди представника за непосредну везу са наручиоцем; 
- Наручиоцу достави рачун за плаћање, са документом којим је потврђенo извршење 

услуге (Записник о извршеним услугама са описом радова). 
 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 
Члан 9. 
 
Наручилац се обавезује: 

- да прими и прегледа средство финансијског обезбеђења плаћања; 
- да именује овлашћеног представника за комуникацију приликом реализације овог уговора 

и обавести добављача о томе; 
- овлашћени представник ће вршити надзор над извршењем предметне услуге; 
- да изврши плаћање у складу са чланом 3. овог уговора. 

 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
Члан 10. 
 
Добављач се обавезује да приликом закључења овог уговора преда наручиоцу бланко споствену 
меницу, потврду банке о извршеној регистрацији менице, менично овлашћење – писмо са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и копију депо картона 
пословне банке са овлашћеним потписницима менице и меничног овлашћења, којом се гарантује 
квалитетно, уредно и потпуно испуњење уговорених обавеза добављача, са роком важности 30 
дана дужим од дана истека рока важности Уговора.  
 
Средства из регистроване менице ће се исплатити наручиоцу у случају да добављач не испуни свој 
део уговорних обавеза преузетих на основу овог уговора. 
 
По истеку рока важности менице, Наручилац ће предметну меницу вратити на писани захтев 
Добављача.  
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РАСКИД УГОВОРА  
 
Члан 11. 
 
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 
захтевати раскид овог уговора, уколико су испуњени следећи услови: 

- да је претходно, у писменој форми обавестила другу уговорну страну о елементима 
реализације уговора за које сматра да су неусаглашени и да представљају основ за раскид 
Уговора; 

- да је другој уговорној страни оставила примерени рок за отклањање неусаглашености; 
- да друга страна није кориговала неусаглашености или их није кориговала на 

задовољавајући начин и 
- да је уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране, 

своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. 
 
Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана. 
 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 
Члан 12. 
 
Уговорне стране се обавезују да сва спорна питања настала у вези извршавања овог уговора 
решавају споразумно, у духу добрих пословних односа и обостраног поверења, док се у 
противном уговара надлежност Привредног суда у Новом Саду. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Члан 13. 
 
Овај уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе 
уговорне стране, а ако га нису потписали исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог 
потписа по временском редоследу. 
На све што уговорне стране нису предвиделе овим уговором, примењиваће се непосредно 
одредбе Закона о облигационим односима, као и других закона и подзаконских аката који 
регулишу ову материју.  
 
Члан 14. 
 
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале и разумеле, те да уговорне одредбе у 
свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка по 3 (три) примерка за сваку уговорну 
страну. 
 
 

ДОБАВЉАЧ                                                                      НАРУЧИЛАЦ 
 

________________________                                   _________________________ 
 
 
НАПОМЕНА:  Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да је сагласан 
са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси заједнички понуду , односно понуду са 
учешћем подиспоручиоца, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе 
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понуђача , односно сви подиспоручиоци. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача 
може да се определи да модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати модел 
уговора.  
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем.  
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

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

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Понуду доставити на адресу: 
 

Транспортгас Србија доо Нови Сад, 
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 5, II спрат, канцеларија бр.18  

 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге ЈН бр. ПП-У-7/2020-ТЗД – Одржавање SCADA 
система - НЕ ОТВАРАТИ“. 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.04.2020. 
године до 09,00 часова.  

Отварање понуда одржаће се 27.04.2020. године у просторијама наручиоца на адреси 
Булевар ослобођења 5, Нови Сад у 09:30 часова. 
 

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

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

 
Понуда мора да садржи: 
 

Образац/ 
изјава  

Назив обрасца/изјаве 

1 Oбразац понуде (поглавље VI, Образац 1) 

2 Образац структуре цене са упутством како да се попуни (поглавље VI, Образац 2) 

3 Образац трошкова припреме понуде (поглавље VI, Образац 3) 

4 Образац изјаве о независној понуди (поглавље VI, Образац 4) 

5 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2. ЗЈН (поглавље VI ,Образац 5) 

6 Модел уговора (поглавље VII) 

7 Споразум између понуђача у случају да подносе заједничку понуду 
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3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
      У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
      Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно 
доставља.  
      Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Транспортгас Србија доо Нови 
Сад, 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења бр.5, II спрат канцеларија бр.18, са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку услуге- Одржавање SCADA система, ЈН бр. ПП-У-7/2020-ТЗД - НЕ 
ОТВАРАТИ”   
или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуге- Одржавање SCADA система, ЈН бр. ПП-У-7/2020-ТЗД - НЕ 
ОТВАРАТИ ”  или 
 
„Опозив понуде за јавну набавку услуге- Одржавање SCADA система, ЈН бр. ПП-У-7/2020-ТЗД - НЕ 
ОТВАРАТИ ”  или 
 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге- Одржавање SCADA система, ЈН бр. ПП-У-
7/2020-ТЗД - НЕ ОТВАРАТИ ”   
 
      На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести 
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
      По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
      Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
       Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
      У Обрасцу понуде (Образац 1, поглавље VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на 
који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, 
или подноси понуду са подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
      Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1, 
поглавље VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и 
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
      Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
      Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
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      Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
      Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
      Понуду може поднети група понуђача. 
      Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који обавезно садржи податке из члана 81. Закона и то нарочито податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду, потписати обрасце и 
изјаве у понуди и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
      Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
      Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
      Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
      Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
      Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
8. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ГАРАНТНИ 
РОК КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу рока и начина плаћања 
 

Авансно плаћање није дозвољено. 
Добављач ће фактурисати а наручилац ће платити уговорену цену у складу са одредбама Закона о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 
119/2012 и 68/2015), у року до 45 дана од дана пријема одговарајућег веродостојног рачуна на 
деловодник наручиоца а након извршене услуге и то на следећи начин: 

- Добављач приликом одржавања води евиденцију о интервенцијама. Наручилац плаћање 
за одржавање врши на основу месечних фактура. Фактурисање ће се вршити на основу 
Записника о извршеним услугама обострано потписаног од стране Наручиоца и Пружаоца 
услуга. Записник треба да обухвата поред редовних активности и пријављене грешке и 
опис њиховог решавања (детаљан опис извршених услуга као што су квалитет, практична 
примена) и друге елементе битне за правдање плаћања. 

 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 
      8.2. Рок важења понуде 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока 
важења понуде не може мењати понуду. 
 
      8.3. Захтеви у погледу рока и места извршења услуге 
 
Место извршења је или локација где је инсталирана серверска опрема наручиоца, или локација 
Пружаоца услуге 
 
Рок извршења услуге: одмах по закључењу уговора.    
 

8.4. Гарантни рок  
 

Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци од датума извршења услуге. 
 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ  

 
       Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност (ПДВ) са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
       Цена се исказује на «Обрасцу понуде» и обрасцу «Структура цене». На обрасцу «Структура 
цене» морају бити приказани сви трошкови за извршење набавке, укључујући и све евентуалне 
порезе, а у складу са упутством за попуњавање обрасца у делу VIII Структура цене. 

С обзиром да се набавка спроводи у преговарачком поступку, цена понуде је променљива, 
јер је то елемент уговора о којем се преговара. Након преговарачког поступка постигнута цена је 
фиксна и не може се мењати. 
       Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 

 
 
10.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу:  
 
Бланко сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла, која мора бити евидентирана 
у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла, понуђач мора да преда наручиоцу у 
тренутку закључења уговора. У случају да понуђач не достави меницу у овим роковима, уговор ће 
бити раскинут. Меница за добро извршење посла траје најмање тридесет (30) дана дуже од дана 
истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи.  
Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором.  
По истеку важности менице, Наручилац ће предметну меницу вратити на писани захтев понуђача. 
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Напомена: Износи морају бити назначени процентуално и/или нумерички при чему се узима у 
обзир укупна укупна вредност понуде без обрачунатог ПДВ-а. 
 

 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом 
утврђени или означени као поверљиви, у складу са чланом 14. Закона. 

Наручилац ће одбити да пружи информацију која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди. 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не 
садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке 
који су прописима означени као поверљиви. У овом случају понуђач је дужан да наведе о ком 
пропису је реч. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 
словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“ и печат и потпис овлашћеног лица подносиоца понуде. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе 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 овлашћени представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, 
време, печатирати и потписати се. 

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, 
наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 

 
 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
       Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске 
поште на e-mail: tamara.zoricic.deuric@transportgas-srbija.com у радно време наручиоца 
(понедељак-петак од 7,30-15,30 часова) тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде. Електронска пошта која буде послата после истека радног времена, тј. 
после 15,30 часова, сматраће се да је примљена следећег дана. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. ПП-У-7/2020-ТЗД ”. 

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

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

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

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

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

mailto:tamara.zoricic.deuric@transportgas-srbija.com
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- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини 
када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 
код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између 
јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком 
рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 
 
14. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 
 

Наручилац преговара о елементима уговора који се односе на укупну понуђену цену. 
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда са свим понуђачима 
који су доставили понуду. Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђачи који 
учествују у поступку преговарања не дају своју коначну цену. Наручилац ће о поступку 
преговарања водити Записник о преговарању. У записник се уносе све промене, као и коначна 
вредност понуде. Укупна цена исказана у поступку преговарања чини коначан елемент уговора. 

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији 
посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за 
преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача. Уколико је 
представник понуђача уједно и законски заступник ово овлашћење не мора да приложи, ако 
поднесе доказ да је законски заступник. 

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се 
његовом коначном ценом она која је наведена у достављеној понуди.  

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној 
понуди.   

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена укупна цена не 
буде већa од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета 
набавке. 

 
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ 
ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  
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16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да 
је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве бр.5, дат је у поглављу VI конкурсне 
документације). 

 
 
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 
СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
 
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним 
набавкама.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права се доставља 
наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: tamara.zoricic.deuric@transportgas-
srbija.com  или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца, у радно време 
наручиоца (петак -понедељак од 7,30 до 15,30 часова, без обзира на начин подношења). 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. Наручилац објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 
најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка или садржина конкурсне 
документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 
најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања 
и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права 
којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а 
након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет 
најкасније до истека рока за подношење понуда.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. Закона.  

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, 
рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
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Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 
извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај 
начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Транспортгас Србија доо Нови Сад; јавна набавка бр: ПП-У-13/2020-ДМ; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1, или  

 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који 
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 

о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Наручилац је дужан да потписан уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 
додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. Закона.  



 

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда ЈН бр. ПП-У-7/2020-ТЗД  

35/35 

  

 

Након што наручилац изабраном понуђачу достави уговор, понуђач је дужан да у року од 3 
(три) дана наручиоцу пошаље потписани уговор. Ако понуђач одбије да потпише уговор, сматраће 
се да је одустао од понуде. 

 
20. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
 
Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна. 


