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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 

и 68/15 - у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНОП-У-11/2020-

ТБ број 01-01/209 од 16.03.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 

ЈНОП-У-11/2020-ТБ број 01-01/209/1 од 16.03.2020.године, припремљена је 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.  Подаци о наручиоцу:  

Наручилац: „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ д.о.о. Нови Сад 

Адреса: Булевар ослобођењаа 5 

Интернет страница: www.transportgas-srbija.rs  

Радно време:  

редовно радно време: Понедељак - петак, од 7.30 до 15.30 

радно време у току трајања ванредног стања: Понедељак - петак, од 7.30 до 13.00  

2. Врста поступка јавне набавке: 

Предметна  јавна  набавка  се  спроводи  у  отвореном  поступку,  у  складу  са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке: 

 

Предмет јавне набавке број  ЈНОП-У-11/2020-TБ  су услуге – Oдржавање рачунарске и 

телекомуникационе опреме. 

 

4. Циљ поступка: 

 

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

 

5. Контакт особа: 

 

Лице за контакт: Татјана Блажин 

Е – маил: tatjana.blazin@transportgas-srbija.com 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

2.1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

 

Опис предмета набавке: Одржавање рачунарске и телекомуникационе опреме. 

Назив из општег речника набавке: услуге техничке рачунарске подршке 

Ознака из општег речника набавке: 72611000 

 

 

 

2.2. Детаљни подаци о предмету набавке 

 

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (Поглавље 

III конкурсне документације) 
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III  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, ОПИС УСЛУГА СА ПОТРЕБНИМ РЕЗЕРВНИМ 

ДЕЛОВИМА И ОКВИРНА КОЛИЧИНА,  КВАЛИТЕТ И КОНТРОЛА ИЗВРШЕНЕ 

УСЛУГЕ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО И ВРЕМЕ  ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ГАРАНТНИ 

РОК ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 

 
 

1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке су услуге одржавања рачунарске и телекомуникационе опреме. 

Наведену услугу понуђач пружа са својим радницима, опремом и инвентаром. Услуга 

обухвата дијагностику квара, замену компонената рачунарске и телекомуникационе опреме 

и утрошени потрошни материјал.   

 

2. ОПИС УСЛУГА СА ПОТРЕБНИМ РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА 

 р.б. ОПИС УСЛУГА И ПОТРЕБНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 
јединица 

мере 

оквирна 

количина 

1 рад сервисера- техничара у сервису  радни сат 20 

2 рад сервисера- техничара на терену радни сат 20 

3 рад инжењера у седишту наручиоца радни сат 20 

4 рад инжењера у седишту добавЉача радни сат 20 

5 рад инжењера на терену радни сат 20 

6 путни трошкови  km 100 

7 конфигурисање Fujitsu Storage ETERNUS система (инжењер сат) радни сат 10 

8 конфигурисање Fujitsu Blade PRIMERGY сервера (инжењер сат) радни сат 10 

9 матична плоча новије генерације ком 10 

10 напајање рачунара ком 30 

11 процесор Intel новије генерације ком 10 

12 хладњак процесора ком 10 

13 hard disk, 500GB  3,25" ком 15 

14 hard disk, 1 TB  3,25" ком 15 

15 hard disk, 2 TB  3,25" ком 5 

16 hard disk, 3 TB  3,25" ком 5 

17 hard disk, 500 GB  2,5" ком 5 

18 hard disk, 1 TB  2,5" ком 5 

19 меморија 2GB  DDR2 ком 20 

20 меморија 2GB  DDR2 ECC ком 5 

21 меморија 2GB  DDR3 ком 20 

22 меморија 2GB  DDR3 ECC ком 5 

23 меморија 2GB  DDR2 za NoteBook ком 5 

24 меморија 2GB  DDR3 za NoteBook ком 5 

25 меморија 4GB  DDR3 za NoteBook ком 5 

26 меморија 4GB  DDR3  ком 20 

27 меморија 4GB  DDR3 ECC ком 5 

28 меморија 4GB  DDR4  ком 10 
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29 меморија 4GB  DDR4 EEC ком 5 

30 меморија 8GB  DDR3  ком 5 

31 меморија 8GB  DDR3 EEC ком 5 

32 меморија 8GB  DDR4 ком 10 

33 меморија 8GB  DDR4 EEC ком 5 

34 SAS hard disk 900GB  10K ком 5 

35 SAS hard disk 600GB  15K ком 5 

36 SAS hard disk 300GB  15K ком 5 

37 SAS hard disk 600GB  10K ком 5 

38 SAS hard disk 300GB  10K ком 10 

39 SSD disk 256GB ком 10 

40 SSD disk 512GB ком 5 

41 DVD-RW drive ком 5 

42 мрежна картица 1000/100/10 ком 5 

43 графичка карта 1DB PCI-E ком 10 

44 сепаратор површина у pick up roller ком 10 

45 зупчаник преноса за ласерски штампач ком 10 

46 фолија за ласерски штампач ком 10 

47 замена батерија за APS SmartUPS 700 ком 10 

48 замена батерија за APS SmartUPS 1500 ком 10 

49 чишћење матричних штампача Epson ком 2 

50 

бекап података са оштећених (механички или електронски) хард 

дискова уз обавезно присуство представника наручиоца због 

тајности података  

GB 500 

51 

бекап података са оштећених (механички или електронски) флеш 

меморија и SSD дискова, уз обавезно присуство представника 

наручиоца због тајности података 

GB 100 

52 чишћење ласерских штампача ком 30 

53 мрежни кабел са услугом полагања m 100 

54 убацивање мрежног кабла у печ или утичницу ком 100 

55 полагање поканала за мрежне каблове m 100 

 

За услугу одржавања предметних уређаја и замену резервних делова који нису наведени у 

горњој табели, наручилац ће e-mailom или писменим путем захтевати од изабраног понуђача 

да достави допунску понуду за  поправку тог уређаја по упоредивим тржишним ценама. 

Наручилац ће e-mailom или писменим путем обавестити изабраног понуђача да ли је одобрена 

поправка уређаја. 

Обим услуга и количина резервних делова зависе од реалних потреба и финансијских 

могућности наручиоца и могу да се разликују од обима и количина наведених у горњој табели. 

Резервни делови морају бити нови и некоришћени. 

Опис услуге: 

Инсталација, конфигурација, администрација, одржавање и мониторинг следећих серверa и 

сервиса под УНИX/ЛИНУX оперативним системом: 

• Сервер за интернет комуникације (WWW, DNS, MAIL, SMTP, WEBMAIL), 

• Сервер за пренос и размену фајлова (STORAGE, FTP i FILE сервери ), 
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• Системски сервери за мониторинг и аутентификацију корисника и процеса (MRTG, 

NTPD, RADIUS,  TFTP, LDAP), 

• Сервер за архивирање комуникације електронске поште, 

• Сервис он-лине комуникацију (IM XMMS), 

• Сервер / Framework за подршку web апликацијама за рад са SCADA системима, 

• АНТИВИРУСНИ И АНТИСПАМ сервери за заштиту система сервера, 

• BACKUP сервер (са историјом и roll-back могућностима на нивоу фајлова на серверима и 

радним станицама), 

• MySQL сервери, са припадајућим PHP алатима за бекап и синхронизацију, 

• VPN i IPSEC сервис за одржавање и креирање сертификата, VPN клијената, контрола 

конекција VPN клијената, пружање подршке VPN клијентима и отклањање проблема у 

конекцији, 

• PROXY сервер за приступ интернету са алатима за имплементацију контроле и права 

приступа интернет садржајима, као и систем за креирање извештаја, 

• Администрацију, мониторинг и одржавање CISCO и JUNIPER рутера и свичева на 

централној и удаљеним локацијама, 

• Виртуелизација постојећих сервера и сервиса у складу са  потребама као и изградња 

виртуелног окружења за потребе виртуелизације појединих сервера и сервиса, 

• Систем за израду извештаја рада маил и интернет система, 

• Одржавање и мониторинг рада веза са осталим дислоцираним радним јединицама 

наручиоца, 

• Patch и упдате свих наведених сервиса, 

• GUI Admin Control Panel за:  

• креирање радних група, 

• креирање корисничких налога, 

• креирање и администрација корисника за приступ интернету, 

• креирање и одржавање ACL листа за приступ Интернету, 

• креирање извештаја на дневном, недељном и месечном нивоу и по потреби у 

задатим временским роковима одзива предвиђеним Уговором, 

• креирање маил извештаја на дневном нивоу и по потреби у задатим временским 

роковима одзива предвиђеним Уговором, 

• креирање проxy извештаја на дневном нивоу и по потреби у задатим 

временским роковима одзива предвиђеним Уговором. 
 

Остале услуге: 

• Инсталација нових сервера и потребних сервиса у току уговорног периода (нпр. опоравак 

после хаварија на постојећој опреми, замена постојеће опреме новом, нпр. рутинг/ 

свичинг опрема), 

• Одржавање и конфигурисање постојећих и нових CISCO и JUNIPER рутера и свичева, 

• Мониторинг рада имплементираних сервиса и мониторинг хардверских компоненти 

комуникационе опреме која је инсталирана (сервери. рутери, медија конвертери...), 
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• Мониторинг инсталираних кластер система и хардверских компоненти које их 

сачињавају, 

• Мониторинг имплементираних софтверских решења на наведеним серверима и 

кластерима, 

• Креирање и одржавање дневног, недељног и месечног backup-a база, конфигурационих и 

свих осталих података који су неопходни за опоравак целокупног система у случају 

хаварија, 

• Омогућавање и надгледање wеб приступа административним функцијама система, 

• Нотификација одговорних служби о догађајима у систему, 

• Рад на унапређењу сервиса, 

• Консултантске услуге, 

• Одлично познавање Linux / UNIX оперативног система, 

• Обезбеђење техничке подршке која ће бити на располагању константно - 24x7x365 (24 

сата током целе недеље, током целе године), 

• Patch и update свих релевантних система у циљу обезбеђивања стабилних сервиса и 

смањења могућности испада и нефункционисања система услед познатих, а 

неимплементираних сигурносних препорука, 

• Праћење сигурносних препорука које се дају од стране релевантних служби на светском 

нивоу а које су повезане са имплементираним решењима код наручиоца, 

• Надоградња (upgrade) софтвера у оном обиму који гарантује стабилан рад система као и 

погодности које се добијају имплементацијом нових верзија софтвера, 

• Послови на раном откривању, превенцији и контроли штете услед испада и 

нефункционисања система од стране неауторизованог приступа систему, 

• Посебна важност се мора поклонити сигурности сви имплементираних решења, како 

појединачно тако и укупном систему у динамичком окружењу у ком долази до динамичке 

интеракције више група софтвера. 

• Проналажење и предлагање решења проблема на које се наилази у свакодневном раду ИТ 

Сектора наручиоца а који су везани или имају додира са интернет технологијама, као и са 

TCP/IP протоколима, 

• Ad hoc анализе рада мреже, указивање на проблеме, као и давање предлога за њихово 

отклањање, 

• Понуђач мора да прихвати процедуре комуникације са наручиоцем  којих се мора 

придржавати : 

◦ сви радови морају бити писмено документовани на начин који је разумљив и 

систематичан, како би се могла испратити целокупна историја рада на делу система 

или сам ток интервенције, 

◦ Комуникација мора да се одвија или да има своју копију електронском поштом, 

◦ Понуђач мора да достави ИТ Сектору наручиоца телефоне на које се могу добити 

особе одређене за праћење (мониторинг и надгледање) система и реакцију од 
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стране понуђача. Ови бројеви морају бити како мобилни тако и фиксни, 

◦ Он-лине комуникација са техничком подршком ће се обављати коришћењем 

електронских система за комуникацију. 

• Понуђач ће обезбедити нотификацију путем смс сервиса и маил сервиса о свим алармима 

и другим догађајима који су релевантни у техничком погледу за функционисање система, 

• Праћење рада сервиса и њихово унапређење, уз претходну сагласност ИТ Сектора 

наручиоца, 

• Понуђач ће одржавати редовне састанке са ИТ Сектором наручиоца, најмање два пута 

месечно. На овим састанцима би се правила анализа рада целог система и указивало на 

потребне радове у  следећем периоду а у складу са претходно донетом политиком развоја 

Сектора за ИТ наручиоца. 

• Понуђач мора да реагује на проблем у временским роковима који се дефинишу у односу 

на њихову важност у пословању наручиоца. Приоритети су: 

◦ 0 - нулти приоритет - највиши приоритет 

▪ Акције које су потребне за преузимање у случају хаварије или било какве 

нефункционалности система, 

▪ Рок за извршење ових акција и обављање послова (рок за почетак извођења ових 

радова) је минималан и овим пословима се мора приступити ОДМАХ по 

добијању информација. 

◦ 1 - приоритет првог степена 

▪ Уколико до проблема дође у току радног времена, време првог контакта је мање 

од 30 минута од тренутка пријаве проблема, 

▪ Уколико до проблема дође после завршетка радног времена наручиоца, и ако 

околности то налажу, изабрани понуђач мора да приступи решавању проблема 

најкасније у року од 1 сата од тренутка пријаве проблема, 

▪ Понуђач је дужан да обезбеди детекцију насталих проблема овог приоритета и 

реаговање на њих. 

◦ 2 - приоритет другог степена 

▪ Послови који су највећим делом везани за редовно одржавање а који морају да 

се обављају у специфичним терминима у којима се најмање ремети 

функционалност система, 

▪ Ови послови се обављају после обављања послова вишег приоритета. 

* Ови послови ће се обављати у договору са ИТ Сектором наручиоца у 

терминима када се неће доводити у питање функционалност система (ноћу, 

викендом...) 

 

 

3.  КВАЛИТЕТ И КОНТРОЛА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 
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Квалитет извршене услуге: 

 

    Квалитет извршене услуге обухвата квалитет рада, квалитет материјала који се користи и 

однос према имовини наручиоца, односно услуга одржавања треба да се пружа редовно, да су 

обухваћене све врсте услуга одржавања опреме, при чему се не наноси штета имовини 

наручиоца. 

 

Контрола извршене услуге: 

 

Понуђач гарантује квалитет пружене услуге, а наручилац има право на рекламацију 

квалитета пружене услуге.  

Рекламације на квалитет пружених услуга врше се e-mailom или писаним путем. Уколико 

извршене услуге не одговарају уговореним услугама, наручилац је дужан да о томе у року не 

дужем од од 3 дана од утврђеног недостатка e-mailom или писаним путем обавести изабраног 

понуђача и захтева поновно извршење услуга о трошку изабраног понуђача, у року не дужем 

од од 5 дана. 

Уколико се у остављеном року не појави представник понуђача и не утврди да су 

недостаци у целини отклоњени, што понуђач и непосредни корисник констатују записником, 

биће активирана меница и достављен захтев за раскид уговора од старане наручиоца.  

Уколико се недостаци у остављеном року отклоне, непосредни корисник ће обавестити 

понуђача и по истом неће бити санкција по понуђача, изузев уколико се више од три пута 

(укупно) или више од једном (на једној локацији) уложи рекламација на квалитет услуга на 

горе наведени начин без обзира што је иста отклоњена. Такође, до активирања менице може 

доћи и у случају када пружалац услуге нанесе материјалну штету наручиоцу, а исту 

добровољно не надокнади. 

Понуђач гарантује квалитет обављања услуга у свему према условима предвиђеним у 

захтевима наручиоца наведеним у конкурсној документацији. Уколико пружене услуге не 

буду у свему према понуди и одредбама уговора или наступи штета изазвана непажњом 

радника понуђача, наручилац може тражити накнаду штете као и трошкова. 

Контролу квалитета спроводиће непосредни корисник услуге, руководилац организационе 

јединице наручиоца.  

 

4. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 

• На интервенције по хитном позиву за територију Новог Сада, понуђач мора да се 

одазове у року не дужем од 1 сата од момента упућеног позива и  да изврши поправку 

у најкраћем могућем року, а најкасније у року 8 часова.  

• По редовном позиву за било коју локацију, понуђач мора да се одазове у року не дужем 

од 24 часа  од момента упућеног позива и  да изврши поправку у најкраћем могућем 

року, а најкасније у року 48 часова.  

• Одржавање рачунара, рачунарске и телекомуникационе опреме треба да почне одмах 

по закључењу уговора. Уговор се закључује на период од 12 месеци и важи до 

испуњења уговорне обавезе односно најдуже до 12 месеци. 

• Уколико понуђени рокови не буду у складу са овим условима понуда ће бити одбијена. 

• У случају да понуђач нуди дужи рок од условљеног, понуда ће бити одбијена. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЕ ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 

 Услуга одржавања рачунарске опреме се врши у сервису Даваоца услуге, а када је то 

могуће или неопходно и на локацијама радних јединица наручиоца (Нови Сад, 

Кикинда, Зрењанин, Панчево и Београд).  

 Примопредаја опреме се врши у седишту наручиоца и на локацијама радних јединица 

(Нови Сад, Кикинда, Зрењанин, Панчево и Београд). 

 Примопредаја рачунарске опреме врши се писменим путем (реверс) уз отварање/ 

закључење радног налога. 

 

 

6. ГАРАНТНИ РОК: 

 Гаранција за извршене услуге мора износити најмање 6 месеци.  

 Гаранција за уграђене резервне делове мора износити најмање 12 месеци. 

 Изабрани понуђач је дужан да, у случају рекламације у гарантном року наручиоца, о 

свом трошку, у року не дужем од 5 дана отклони све  недостатке који се установе као 

последица неквалитетне услуге или уграђених неквалитетних делова. 

 Гарантни рокови  почињу да теку од датума када је писмено констатован пријем 

поправљене опреме. 

У случају да понуђач не обезбеђује тражене гарантне рокове понуда ће бити одбијена. 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

Ред. 

бр. 

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1. 

Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. 

Доказ:  

- за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда  

- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из одговарајућег регистра  

Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за 

сваког члана групе понуђача 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ 

доставити и за сваког подизвођача  

2. 

Услов: Да понуђач 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 заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

Доказ: 

- за правно лице: 

1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање 

овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника. 

2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – за кривична дела организованог криминала – Уверење 

посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим 

се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе. С тим у вези, на интернет страници 

Вишег суда у Београду објављено је обавештење 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – за кривична дела против привреде, против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – 

Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 

суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре. 

Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 

казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 

одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и 

Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и 

кривично дело примања мита. 

 

 

- за физичко лице и предузетника:  

Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према 

месту рођења или према месту пребивалишта физичког лица/предузетника. 

 

Општа напомена:  

 У случају да понуду подноси правно лице, потребно је доставити овај 

доказ и за правно лице и за законског заступника 

 У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе 

доставити за сваког од њих 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за 

сваког члана групе понуђача 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 

доставити и за сваког подизвођача  

 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

3. 

Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 

на њеној територији. 

Доказ: 

- за правно лице, предузетнике и физичка лица:  

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и 

2.Уверење Управе јавних прихода 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 приход 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 
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за 

сваког учесника из групе понуђача 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 

доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 

сваког од њих) 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

4.  

Услов:Да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 



 
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку  ЈНОП-У-11/2020-ТБ       14/46 

 

 

Доказ: 

Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 4) 

Напомена: 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом.  

 Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за 

сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

5. 

1) да располаже довољним техничким капацитетом: 

Услови: 

a) Да располаже одговарајућим пословно-сервисним објектима у Новом Саду 

и  Београду (у власништву/ закупу /подзакупу), 

b) Да располаже са 3 доставна возила, у својини или закупу. 

 

Докази:  

a) копијом власничког листа или другим доказом о својини или ако је објекат 

изнајмљен доставити фотокопију уговора о закупу/подзакупу. 
b) Копије саобраћајних дозвола и очитане саобраћајне дозволе и важећи Уговор о   

закупу или лизингу у случају да возила нису у власништву понуђача 
 

2) да располаже довољним кадровским капацитетом: 

Услов: 

најмање 6 (шест) радно ангажованих извршиоца (у радном односу или на други 

начин радно ангажована лица у складу са Законом о раду) од којих је минимум 

један „Fujitsu“ сертификован инжењер. 
 
Доказ: 

Изјава о кључном техничком особљу и другим експертима који ће бити 

одговорни за извршење уговора, као и лицима одговорним за контролу квалитета 

и фотокопијом „М“ образаца за запослена лица и/или копија/е уговора о 

ангажовању ван радног односа (нпр. уговор о привременим и повременим 

пословима или уговор о делу или уговор о допунском раду) или другим доказом 

којим се потврђује радно ангажовање за наведена лица. 

За „Fujitsu“ сертификованог инжењера доставити копију сертификата издатог 

од Fujitsu  канцеларије. 

 

3) да располаже неопходним пословним капацитетом :  

Услови: 

- - Да је у последње три године (2017., 2018. и 2019. г.) понуђач пружао услуге која 

су предмет јавне набавке минималне укупне вредности 4.000.000,00 динара без 

ПДВ. 

 

Докази: 

- Попуњен, потписан и оверен образац Референтна листа (Образац 7) И 

попотврде  за  референце, (Образац 8)  које морају бити попуњене, потписане 

и оверене печатом референтних наручилаца – купаца.  
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Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове 

дефинисане тачком 1. до 5. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН, што 

доказује достављањем доказа наведених у овом поглављу, а доказ из члана 75. став 1. тачка 5) 

ЗЈН доставља се за део набавке који ће се вршити преко подизвођача. 

Услове у вези са капацитетима из члана 76. ЗЈН, понуђач испуњава самостално без 

обзира на ангажовање подизвођача. 

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду, мора да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН, што доказује достављањем доказа наведених 

у овом поглављу. Услове у вези са капацитетима из члана 76. ЗЈН понуђачи из групе 

испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим Поглављем конкурсне 

документације. 

Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се доставити у неовереним копијама. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда 

на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року (који не може бити краћи од 5 (пет) дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не 

може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или 

конкурсном документацијом ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни. У том случају, понуђач може у Изјави (која мора бити 

потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач 

може доставити и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.   

На основу члана 79. став 5. ЗЈН, понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно 

доступни на интернет страницама надлежних органа и то: 

1)извод из регистра надлежног органа: 

 извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs 

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН 

 регистар понуђача: www.apr.gov.rs 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ. 

Ако 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. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде због 

тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у 

којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац 

ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. ЗЈН, 

понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка 

промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и 

да је документује на прописани начин. 

 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

1. Критеријум за доделу уговора 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“ који се заснива на понуђеној цени као једином критеријуму. 

 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок на извршене услуге. У 

случају и истог понуђеног гарантног рока на извршене услуге, одабраће се понуда понуђача 

који је понудио дужи гарантни рок за уграђене резервне делове. 

 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није могуће 

изабрати најповољнију понуду, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 

путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача 

који имају исту најнижу понуђену цену, исти рок испоруке и исти гарантни рок за возило. На 

посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе понуђача, те 

папире ставити у провидну кутију, одакле ће представник Комисије извући само један папир. 

Понуђачу, чији назив буде на извученом папиру, биће додељен уговор о предметној јавној 

набавци. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник о 

извлачењу понуда путем жреба. 

 

НАПОМЕНА: 

Како се ради о услугама чији обим није могуће потпуно прецизно утврдити на годишњем 

нивоу и за време важења уговора, наручилац је унапред одредио вредност уговора као 

процењену вредност јавне набавке, док вредност из понуде (понуђена укупна цена) 

представља објективни основ за примену елемента критеријума „најнижа понуђена цена“ и 

служи за вредновање и рангирање понуда по том основу, а не узима се у обзир у смислу 

прихватљивости понуде (неће се понуда одбити из разлога  понуђене цене изнад процењене 

вредности јер ће се уговор примењивати до истека рока важења или до утрошка финансијских 

средстава). 

 
 

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 члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 5); 

6)  Изјава понуђача којом се доказује испуњеност кадровског капацитета (Образац 6) 

7)  Референтна листа (Образац 7); 

8)  Потврда за рефенце (Образац 8); 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр. __________________ од ______________________ за јавну набавку услуге: 

одржавање рачунарске и телекомуникационе опреме, ЈН бр.  JНОП-У-11/2020-ТБ  

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): 

 

 

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: 
 

  

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: 
 

  

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: 
 

 

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: 
 

 

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: 
 

 

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: одржавање рачунарске и телекомуникационе опреме 

 

 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а (у РСД) 

__________________  

 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом (у РСД) __________________ 

 Рок плаћања (услов: не краће од 30 и не дуже од 45 

дана)  
__________ дана 

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

 Гарантни рок за извршене услуге:  

(услов: не краће од 6 месеци): 

 

________________ месеци 

 Гарантни рок за уграђене резервне делове: 
 (услов: не краће од 12 месеци): 

 

________________ месеци 

 Место, начин и рокови пружања услуге: 

(У складу са захтевима наручиоца) 

ДА         НЕ 

(заокружити опцију) 

 

 
 
 

Датум                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 
 
 
 

 Напомене :  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац  

понуде  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 

 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 
 
 

Редни 

број 
УСЛУГЕ И  ПОТРЕБНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

јединица 

мере 

оквирна 

количина 

цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ 

цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ 

укупна цена за 

оквирну 

количину без 

ПДВ 

укупна цена за 

оквирну 

количину са 

ПДВ 

1 2 3 4 5 6   7 (4*5) 8 (4*6) 

1 рад сервисера- техничара у сервису радни сат 20         

2 рад сервисера- техничара на терену радни сат 20         

3 рад инжењера у седишту наручиоца радни сат 20         

4 рад инжењера у седишту добављача радни сат 20         

5 рад инжењера на терену радни сат 20         

6 путни трошкови  km 100         

7 

конфигурисање Fujitsu Storage ETERNUS система 

(инжењер сат) радни сат 
10 

        

8 

конфигурисање Fujitsu Blade PRIMERGY сервера 

(инжењер сат) радни сат 
10 

        

9 матична плоча новије генерације ком 10         

10 напајање рачунара ком 30         

11 процесор Intel новије генерације ком 10         

12 хладњак процесора ком 10         

13 hard disk, 500GB  3,25" ком 15         

14 hard disk, 1 TB  3,25" ком 15         

15 hard disk, 2 TB  3,25" ком 5         

16 hard disk, 3 TB  3,25" ком 5         

17 hard disk, 500 GB  2,5" ком 5         
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18 hard disk, 1 TB  2,5" ком 5         

19 меморија 2GB  DDR2 ком 20         

20 меморија 2GB  DDR2 ECC ком 5         

21 меморија 2GB  DDR3 ком 20         

22 меморија 2GB  DDR3 ECC ком 5         

23 меморија 2GB  DDR2 za NoteBook ком 5         

24 меморија 2GB  DDR3 za NoteBook ком 5         

25 меморија 4GB  DDR3 za NoteBook ком 5         

26 меморија 4GB  DDR3  ком 20         

27 меморија 4GB  DDR3 ECC ком 5         

28 меморија 4GB  DDR4  ком 10         

29 меморија 4GB  DDR4 EEC ком 5         

30 меморија 8GB  DDR3  ком 5         

31 меморија 8GB  DDR3 EEC ком 5         

32 меморија 8GB  DDR4 ком 10         

33 меморија 8GB  DDR4 EEC ком 5         

34 SAS hard disk 900GB  10K ком 5         

35 SAS hard disk 600GB  15K ком 5         

36 SAS hard disk 300GB  15K ком 5         

37 SAS hard disk 600GB  10K ком 5         

38 SAS hard disk 300GB  10K ком 10         

39 SSD disk 256GB ком 10         

40 SSD disk 512GB ком 5         

41 DVD-RW drive ком 5         

42 мрежна картица 1000/100/10 ком 5         

43 графичка карта 1DB PCI-E ком 10         

44 сепаратор површина у pick up roller ком 10         

45 зупчаник преноса за ласерски штампач ком 10         

46 фолија за ласерски штампач ком 10         

47 замена батерија за APS SmartUPS 700 ком 10         

48 замена батерија за APS SmartUPS 1500 ком 10         

49 чишћење матричних штампача Epson ком 2         

50 

Бекап података са оштећених (механички или 

електронски) hard дискова  
GB 500 
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51 

Бекап података са оштећених (механички или 

електронски) флеш меморија и SSD дискова 
GB 100 

        

52 чишћење ласерских штампача ком 30         

53 мрежни кабел са услугом полагања m 100         

54 убацивање мрежног кабла у печ или утичницу ком 100         

55 полагање поканала за мрежне каблове m 100         

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:  

ПДВ:  

 УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ:  
  

  

 
 
 

 

 

 

 

Датум:  
Потпис овлашћеног лица 

Понуђача 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА ПОПУНЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 

 у колони 5. уписати цену по јединици мере без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

 у колони 6. уписати цену по јединици мере са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

 у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и 

то тако што ће се помножити процењена оквирна количина (колона 4) са ценом по 

јединици мере без ПДВ-а (колона 5); 

  у колони 8. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и 

то тако што ће се помножити процењена оквирна количина (колона 4) са ценом по 

јединици мере са ПДВ-ом (колона 6); 

 Уколико је у пољима, која су предвиђена за уписивање цена, уписана „ / , -“ или је 

остављено празно и сл., наручилац ће тумачити да понуђач ту услугу не врши и понуда 

ће бити оцењена као неприхватљива.  

 Уколико је у пољима, која су предвиђена за уписивање цена, уписано „0,00“ или „0“, 

тумачиће се да је услуга бесплатна. 

 

 

Напомена:  

- За оцењивање и рангирање понуда, узима се укупна понуђена цена без ПДВ-а; 

- Наручилац задржава право да одступи од процењене оквирне количине добара; 

- На захтев понуђача наручилац ће доставити конкурсну документацију у електронској 

форми (Wорд  / Еxcel документ), јер су обрасци припремљени за попуњавање путем 

рачунара. 
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 (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 под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум:  
Потпис овлашћеног лица 

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 одржавања рачунарске и телекомуникационе опреме ЈНОП-У-

11/2020-ТБ, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

 

 

Датум:  
Потпис овлашћеног лица 

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. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 

 

 

 

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

 
 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач __________________________________ у поступку јавне набавке услуге одржавања 

рачунарске и телекомуникационе опреме ЈНОП-У-11/2020-ТБ, 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 овлашћеног лица Понуђача 

 

________________                                                         ______________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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 (ОБРАЗАЦ 6) 

  

ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ  
КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНОГ УСЛОВА- КАДРОВСКОГ 

КАПАЦИТЕТА 

 
Под пуном моралном и материјалном одговорношћу изјављујем да је доле наведено 

особље запослено/радно ангажовано код _____________________________________________ 

и да ће бити одговорни за пружање услуге одржавања рачунарске и телекомуникационе 

опреме. 
  

 

  

 

 

          Датум                                                               Потпис овлашћеног лица Понуђача 

 

________________                                                         ______________________ 

 

 

Прилог: 

фотокопија „М“ образаца за запослена лица и/или копија/е уговора о ангажовању ван радног 

односа (нпр. уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу или уговор о 

допунском раду), или другим доказом којим се потврђује ангажовање за наведена лица. 

За „Fujitsu“ сертификованог инжењера доставити копију сертификата издатог од 

Fujitsu  канцеларије. 

 

 

 

 

 

 

 

Р.бр. Име и презиме Запослен/ангажован 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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(ОБРАЗАЦ 7) 

 

 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 

 

СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

у поступку јавне набавке услуге одржавања рачунарске и телекомуникационе опреме, 

ЈНОП-У-11/2020-ТБ 

 

 

 

 

 

 

 

            Датум                                            Потпис овлашћеног лица понуђача 
     

__________________                     _______________________________ 

 
 
Напомена: У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих референтних 

уговора образац фотокопирати.                                           

 

 

 

 

 

  

Референтни наручилац 

 

Контакт особа 

наручиоца (име, тел. , 

е-маил) 

 

Датум закључења 

уговора 

 

Вредност пружених 

услуга без ПДВ-а 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

Укупна вредност 

Пружених услуга 

без ПДВ-а 
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(ОБРАЗАЦ 8) 

 

 

 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 

 

 

Назив купца: 

Седиште: 

Матични број: 

ПИБ: 

Телефон: 

 

       На основу члана 76. став 2. тачка 2 (2) Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) купац издаје 

 

ПОТВРДУ 

 

да је пружалац услуге/понуђач 

 _________________________________________________________________ 

(назив и седиште пружаоца услуге/понуђача) 

 

у претходне три године (2017, 2018, 2019) кориснику услуге/наручиоцу извршио пружање 

услуге одржавања рачунарске и телекомуникационе опреме. 

 

 

Укупна вредност у 2017. 

години 

Укупна вредност у 2018. 

години 

Укупна вредност у 2019. 

години 

   

                                                                                                             

УКУПНО: 

 

 

 

 

         Потврда се издаје на захтев пружаоца услуге /понуђача 

___________________________________  ради учешћа у поступку јавне набавке услуге 

одржавања рачунарске и телекомуникационе опреме, ЈНОП-У-11/2020-ТБ,  код наручиоца 

„ТАНСПОРТГАС СРБИЈА“ д.о.о. Нови Сад и у друге сврхе се не може користити. 

 

          Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

 

Место: _________________                                                               Овлашћено лице                    

Датум:________________                                                               корисника услуга  

                                                            ____________________________ 

 

 

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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(ОБРАЗАЦ 9) 

 

 

 

 

 

  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

 

И З Ј А В А 

о чувању поверљивих података 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и 

подизвођаче, да ћу све податке који су стављени на располагање у поступку предметне јавне 

набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све 

информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, које могу 

бити злоупотребљене у безбедносном смислу.  

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без 

обзира на степен те поверљивости. 

 

(Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део уговора) 

 

 

 

 

 

            Датум                                            Потпис овлашћеног лица понуђача 
     

__________________                     _______________________________ 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ  ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ  

 
 
Закључен између: 

 

1. Наручиоца:  „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ д.о.о. Нови Сад,   

Са седиштем у: 21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 5 

кога заступа ВД директор Стеван Дукић 

ПИБ:109127075, Матични број: 21129542 

с једне стране 

 (у даљем тексту: Наручилац ), 

 

и 

 

2. "______________________________ "   

Са седиштем у:_____________________, улица __________________ 

кога заступа  ___________________________ 

ПИБ: ___________________, Матични број:_____________________ 

Број рачуна:_____________________  Назив банке:_______________ 

с друге стране 

(у даљем тексту: Добављач или Пружалац усуге),  

 

     (заједнички назив: уговорне стране) 

 

Основ уговора: ЈНОП-У-11/2020-ТБ 

Одлука о додели уговора бр._________________________________ 

Понуда изабраног понуђача бр._______________________________ 

 

 

УВОДНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Наручилац спровео отворени поступак за јавну набавку бр. ЈНОП-У-11/2020-ТБ у 

складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15 

- у даљем тексту: Закон);  

- да је Наручилац у циљу доделе уговора за јавну набавку услуге одржавања рачунарске и 

телекомуникационе опреме, објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници дана 14.04.2020. године; 

- да је Добављач у својству понуђача, дана _____________. године доставио своју понуду 

број _________ од _________. године која је код Наручиоца заведена под бројем 

_____________ од ___________. године (у даљем тексту: Понуда); 

- да је Комисија Наручиоца именована Решењем бр.01-01-209/1 од 16.03.2020. године у 

Извештају о стручној оцени понуда бр. _______од ______ године у складу са утврђеним 

критеријумима утврдила да је Понуда Добављача најповољнија и да у потпуности одговара 

захтевима из позива за подношење понуда, конкурсне документације и техничке 

спецификације за ЈНОП-У-11/2020-ТБ; 

- да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора бр. ____________ од ___________ 

године доделио Уговор о јавној набавци Добављачу. 
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(овај део се уписује само ако понуђач наступа са подизвођачем) 

- да Добављач у понуди поверава подизвођачу ______________________ део уговора 

(_________________________________) што износи ______% вредности понуде; 

- да Добављач у потпуности одговара за извршење уговорене набавке Наручиоцу, без 

обзира на ангажовање подизвођача; 

 

 

(овај део се уписује само ако понуђач наступа са групом понуђача) 

да Добављач наступа у Понуди са групом понуђача и то: 

(___________________________________________________) и поверава извршење дела 

уговора (____________________________________) што износи _____ % од вредности 

понуде; 

- да за групу понуђача иступа _______________________, као лице овлашћено од стране 

других понуђача из заједничке понуде, а на основу Споразума број __________ од 

____________ године; 

- да сви понуђачи из групе понуђача, солидарно одговарају према Наручиоцу. 

 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог Уговора је услуга  одржавања рачунарске и телекомуникационе опреме, 

а у свему према техничким спецификацијама и захтевима конкурсне документације бр. ЈНОП-

У-11/2020-ТБ Наручиоца и прихваћеној понуди бр.________ од _________ 2020. године 

Добављача. 
 
 

ЦЕНА – УГОВОРНА ВРЕДНОСТ 

Члан 3. 

Цена предмета овог уговора је ________ динара, без пореза на додату вредност. (Уговорна 

вредност је лимитирана износом процењене вредности-попуњава Наручилац.)  

За услуге из члана 2. овог уговора уговарају се јединичне цене које је Добављач приказао 

на обрасцима  „Образац Понуде“ и „Структура понуђене цене“ из Понуде. Исказане 

јединичне цене су без пореза на додату вредност.  

У цену су урачунати сви трошкови које Пружалац услуге има у извршењу Уговора, на 

начин како је дефинисано конкурсном документацијом предметног поступка.  

Јединичне цене из тачке су фиксне и не могу се мењати. 

Наручилац задржава право да повећа односно смањи количине, у односу на дате у 

техничкој спецификацији конкурсне документације, а до износа расположивих средстава за 

те намене, без штетних последица за Наручиоца. Уколико Наручилац не утроши сва наведена 

средства, опредељена овим Уговором, за време важења овог Уговора, уговорне стране су 

сагласне да Наручилац због тога неће трпети никакве штетне последице.  

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Плаћање се врши сукцесивно на основу рачуна, по извршеним појединачним услугама. 

Добављач испоставља појединачне рачуне за извршене услуге на основу података из радног 

налога  и записника о извршењу услуга. 

У рачуну ће се посебно навести: вредност норма сата за извршену услугу, укупан број 

сати за извршену услугу, уграђени резервни делови, вредност уграђених резервних делова, 

употребљен потрошни материјал, цена потрошног материјала и др.  
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Уплата се врши на текући рачун Добављача број                                       који се 

води код                                                     банке у                           . 

Наручилац ће плаћања извршити у року од _____ дана од службеног пријема исправног 

рачуна. 

Добављач се обавезује да на рачун унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца. 

 

 

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИЗВРШЕЊА  УСЛУГЕ 

 

Члан 5. 

- На интервенције по хитном позиву за територију Новог Сада, понуђач мора да се одазове 

у року не дужем од 1 сата од момента упућеног позива и  да изврши поправку у најкраћем 

могућем року, а најкасније у року 8 часова.  

- По редовном позиву за било коју локацију, понуђач мора да се одазове у року не дужем 

од 24 часа  од момента упућеног позива и  да изврши поправку у најкраћем могућем року, 

а најкасније у року 48 часова.  

- Услуга се сматра извршеном када је сачињен и обострано оверен записник о извршењу 

услуге који се прилаже уз рачун за плаћање и чини саставни део истог.  

- Услуга одржавања рачунарске опреме се врши у сервису Добављача, а када је то могуће 

или неопходно и на локацијама организационих јединица наручиоца (Нови Сад, Кикинда, 

Зрењанин, Панчево и Београд).  

- Примопредаја опреме се врши у седишту наручиоца и на локацијама радних јединица 

(Нови Сад, Кикинда, Зрењанин и Панчево и Београд). 

- Примопредаја рачунарске и телекомуникационе опреме врши се писменим путем (реверс) 

уз отварање / закључење радног налога. 

 

 
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕНИ РАД , УГРАЂЕНЕ ДЕЛОВЕ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Члан 6. 

Добављач даје гаранцију за извршене услуге  и уграђене резервне делове и потрошни материјал 

и то:  

- за извршену услугу        месеци 

- уграђене резервне делове и потрошни материјал        месеци 

 

Гаранција за извршену услугу и уграђене резервне делове и материјал почиње да тече од 

дана када је писмено констатован пријем поправљене опреме. 

 

РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА 

Члан 7. 

Рекламације на квалитет пружених услуга врше се e-mailom или писаним путем. 

Уколико извршене услуге не одговарају уговореним услугама, Наручилац је дужан да о 

томе у року не дужем од 3 дана од утврђеног недостатка e-mailom или писаним путем обавести 

Добављача. 

Добављач је дужан да након пријема обавештења о рекламацији од стране Наручиоца, о 

свом трошку отклони све недостатке који се установе у погледу пружене услуге, у року не 

дужем од 5 дана. 

 

ОБАВЕЗЕ И ПРАВА ДОБАВЉАЧА 
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Члан 8. 

Добављач се обавезује да: 

- услуге из члана 2. овог уговора изврши у свему под условима из Конкурсне документације 

и Понуде; 

- поправку рачунарске и телекомуникационе опреме обави стручно, квалитетно, у складу са 

добрим пословним обичајима, правилима и стандардима струке; 

- да приликом потписивања овог уговора достави једну бланко соло меницу за добро 

извршење посла, копију картона са депонованим потписима овлашћених лица и овлашћење, 

са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, за Наручиоца да 

меницу може попунити према условима из конкурсне документације и овог уговора, и доказ 

о регистрацији менице; 

- пре отварања радног налога изврши визуелни преглед опреме, констатује њено стање, 

укључујући евентуалне недостатке и оштећења на истим.  

- угради нове и некориштене резервне делове; 

- за сваки уређај на ком је извршена услуга испоставља посебан радни налог који је  основ за 

фактурисање.  

- да реши рекламације за одмах уочене, као и накнадно видљиве недостатке у складу са 

уговореним роковима; 

- уколико је потребна замена резервних делова који нису специфицирани у Понуди, достави 

допунску понуду  у погледу врсте, обима, квалитета и цене на писмену сагласност 

Наручиоцу; 

 

 

     ОБАВЕЗЕ И ПРАВА НАРУЧИОЦА 

Члан 9. 

Наручилац се обавезује да:  

- именује овлашћеног представника за координацију приликом реализације овог уговора и 

обавести Добављача о томе. Овлашћени представник e-mailom или писменим путем 

најављује рачунарску и телекомуникациону опрему на поправку, оверава радне налоге, по 

потреби надзире извршење радова, контролише међусобно уговорену документацију и врши 

друге послове важне за реализацију уовора; 

- уколико извршене услуге не одговарају уговореним услугама, односно имају видљиве мане, 

одбије пријем опреме и захтева поновно извршење услуга; 

- у случају накнадно видљивих недостатака у гарантном периоду, обавести Добављача и 

захтева поновно извршење услуга у року не дужем од 5 дана од дана пријема рекламације. 

Ако Наручилац не добије испуњење у том року има право да поднесе меницу из члана 8. овог 

уговора на наплату и то у износу од 10% уговорне цене, као и да раскине уговор; 

- плаћање изврши у складу са чланом 3. и 4. овог уговора; 

- Наручилац има право накнаде штете у случају да је иста настала као последица уградње 

неквалитетних резервних делова или неквалитетно извршених услуга. 

- Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге изврши исплату цене услуге из члана 2. у складу 

са извршеним услугама, на начин и у роковима утврђеним чланом 4. овог Уговора.  

 
Члан 10. 

 Уговорне стране су у обавези да током извршења предмета овог Уговора, једна другој 

учине доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располажу, а 

које су од значаја за извршење овог Уговора.  

 Уговорне стране су у обавези да по потреби предузму и друге обавезе које се покажу као 

нужне од значаја за извршења предмета овог Уговора. 
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УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 11. 

Уколико Добављач не изврши услуге у уговореном року, обавезан је да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу износ од 0,5% укупне цене закљученог уговора за сваки започети 

дан кашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% од укупне вредности 

закљученог уговора без пореза на додату вредност. 

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) 

дана од дана издавања рачуна од стране Наручиоца за уговорне пенале. 

Уколико Добављач не изврши услугу или изврши услугу делимично, али не према 

динамици дефинисаној у закљученом уговору, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну 

у висини од 10% укупне цене појединачног уговора.  

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева 

накнаду штете. 
 
 

ВИША СИЛА  

Члан 12. 

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које доведу до 

ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења 

обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који 

су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране 

погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 

политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана 

промета увоза и извоза) и сл. 

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  

 У случају наступања више силе, Пружалац услуге има право да продужи рок важења 

Уговора за оно време за које је настало кашњење у извршавању уговорних Услуга, 

проузроковано вишом силом.  

 Свака Уговорна страна сноси своје трошкове, који настану у периоду трајања више силе, 

односно за период мировања Уговора услед дејства више силе, за који се продужава рок 

важења Уговора. 

 Уколико виша сила траје дуже од 90 (словима: деведесет) дана, било која Уговорна 

страна може да раскине овај Уговор у року од 30 (словима: тридесет) дана, уз доставу писаног 

обавештења другој Уговорној страни о намери да раскине Уговор. 
 
 

      РАСКИД УГОВОРА 

Члан 13. 

Свака уговорна страна може отказати уговор са отказним роком од 30 дана од дана 

достављања писменог обавештења другој уговорној страни. 

Наручилац има право да једнострано откаже овај уговор у свако доба и без отказног рока, 

ако Добављач не извршава обавезе у складу са понудом и на уговорени начин, о чему ће 

писмено обавестити Добављача. 

 

 

      ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до извршења уговорених обавеза у 

потпуности, односно до исцрпљења уговореног износа из члана 3. Уговора, а што не утиче на 

постојање и извршење обавеза по основу гарантног рока. 



 
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку  ЈНОП-У-11/2020-ТБ       37/46 

 

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се 

одговарајуће одредбе закона који уређује облигационе односе и других закона, подзаконских 

аката, стандарда и норматива, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора. 

У случају евентуалног спора, уговорне стране ће исти решавати споразумно, а ако у томе 

не успеју, спор се решава у поступку пред стварно надлежним судом у Новом Саду. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку 

уговорну страну. 

 
 

ДОБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 

   

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у свему 

сагласан са моделом уговора и да прихвата да исти закључи у свему у складу са моделом 

уговора из предметне конкурсне документације. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
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1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак 

јавне набавке на српском језику. 

 

 

2. НАЧИН САСТАВЉАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуда са свим прилозима мора бити састављена на српском језику. Понуда се саставља 

тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне 

документације, оверава је потписом овлашћеног лица и доставља заједно са осталим 

документима који представљају обавезну садржину понуде. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

 

Понуду доставити на адресу: 

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ д.о.о. Нови Сад 

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења број 5 

II спрат, канцеларија бр. 18 

 
 

са назнаком: 

 

Понуда за јавну набавку услуге одржавања рачунарске и телекомуникационе опреме 

ЈНОП-У-11/2020-ТБ 

НЕ ОТВАРАТИ 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

14.05.2020.године до 10:00 часова. Отварање понуда ће се обавити 14.05.2020.године у 10:30 

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, наручулац 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

 

 

 

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ: 
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 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (уколико има трошкова)  (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве о кључном техничком особљу са траженим прилозима (Образац 6); 

 Образац- референтна листа (Образац 7); 

 Образац- потврда за рефенце (Образац 8); 

 Образац изјаве о чувању поверљивих података (Образац 9) 

 Модел уговора; 

 Доказе о испуњењу обавезних услова на основу члана 75. ЗЈН-а; 

 Доказе о испуњењу додатних услова на основу члана 76. ЗЈН-а: 

 Споразум о заједничком наступању уколико понуду подноси група понуђача 

 
 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ д.о.о. Нови Сад 

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења број 5 

II спрат, канцеларија бр.18 

са назнаком: 

 

„Измена понуде за јавну набавку услуге одржавања рачунарске и телекомуникационе опреме, 

ЈНОП-У-11/2020-ТБ, НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге одржавања рачунарске и телекомуникационе опреме, 

ЈНОП-У-11/2020-ТБ, НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге одржавања рачунарске и телекомуникационе опреме, 

ЈНОП-У-11/2020-ТБ, НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге одржавања рачунарске и телекомуникационе 

опреме, ЈНОП-У-11/2020-ТБ, НЕ ОТВАРАТИ”  

 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача 

и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6.САМОСТАЛНА ПОНУДА, ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И ПОНУДА 

ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

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

понуда. 

У Обрасцу понуде (Поглавље VI, Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду, односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду или подноси понуду 

са подизвођачем. 

 
        6.1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то:  

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

Поглављу IV 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. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у 

конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу који морају бити потписани од стране сваког 

понуђача из групе понуђача. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у 

конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона. 

 
      6.2. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде 

(Поглавље VI, Образац 1) 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. 
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у Поглављу IV конкурсне документацијеу складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 
7. ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

7.1. Захтев у погледу рока и услова плаћања 

Рок плаћања је одложен најмање 30 и не дуже од  45 дана од дана пријема рачуна на 

деловодник наручиоца, који испоставља изабрани понуђач уз приложен документ којим је 

потврђено извршење услуге. 

Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача који је наведен на фактури/рачуну. 

Понуђачу није дозвољено да захтева авансно плаћање. 

 

7.2. Захтев у погледу гарантног рока 

Гаранција за извршене услуге мора износити најмање 6 месеци.  

Гаранција за уграђене резервне делове и потрошни материјал мора износити најмање 12 

месеци. 

Гарантни рокови  почињу да теку од датума када је писмено констатован пријем поправљене 

опреме. 

Понуђач је дужан да, у случају рекламације у гарантном року Наручиоца, о свом трошку, у 

року не дужем од 5 дана отклони све  недостатке који се установе као последица неквалитетне 

услуге или уграђених неквалитетних делова. 

У случају да понуђач не обезбеђује тражене гарантне рокове понуда ће бити одбијена.  

 
7.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

7.4. Захтеви у погледу рока извршења услуге 

На интервенције по хитном позиву за територију Новог Сада, понуђач мора да се одазове у 

року не дужем од 1 сата од момента упућеног позива и  да изврши поправку у најкраћем 

могућем року, а најкасније у року 8 часова.  

По редовном позиву за било коју локацију, понуђач мора да се одазове у року не дужем од 24 

часа  од момента упућеног позива и  да изврши поправку у најкраћем могућем року, а 

најкасније у року 48 часова.  

 
7.5 Захтеви у погледу места извршења услуге 

Услуга одржавања рачунарске опреме се врши у сервису Даваоца услуге, а када је то могуће 

или неопходно и на локацијама радних јединица наручиоца (Нови Сад, Кикинда, Зрењанин, 

Панчево и Београд).  

Примопредаја опреме се врши у седишту наручиоца и на локацијама радних јединица (Нови 

Сад, Кикинда, Зрењанин, Панчево и Београд). 

Примопредаја рачунарске опреме врши се писменим путем (реверс) уз отварање / закључење 

радног налога. 
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8. 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 зависне трошкове порезе, у складу са упутством за попуњавање овог обрасца. 

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. 

 

9. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

Наручилац ће одбити да пружи информацију која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди. 

 

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ ПОНУЂАЧ СТАВЉА НАРУЧИОЦУ 

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. 

 

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може у радно време наручиоца (понедељак-петак од 7,30-15,30 

часова) у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или електронске поште на e-mail: 
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tatjana.blazin@transportgas-srbija.com 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 (пет) 

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. 

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 са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈНOП-У-11/2020-ТБ“ 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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; 

- 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. 

 
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

ПРАВО НАРУЧИОЦА НА КОНТРОЛУ 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 сходно члану 93. 

став 6. Закона. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која 

je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом. 

 
13. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 



 
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку  ЈНОП-У-11/2020-ТБ       44/46 

 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

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

СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  

 

Захтев за заштиту права (даље у тексту: Захтев) 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 може да подносе и лице одређено чланом 148. 

став2. Закона. 

Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисијиза 

заштиту права у поступцима јавних набавки.(у даљем тексту: Републичка комисија). Захтев се 

доставља непосредно у радно време наручиоца (петак -понедељак од 7,30 до 15,30 часова), 

електронском поштом на e-mail: tatjana.blazin@transportgas-srbija.com или препорученом 

пошиљком са повратницом на адресу наручиоца наведеној у конкурсној документацији. 

Захтев се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим ако 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 оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или 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 члана 149. став 3. 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 је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

Захтевом се не могу 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 члана 149. Став 3. и 4. 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. 

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, односно, одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;5) чињенице и доказе којима се 

повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе; 7) потпис подносиоца.  

Ако Захтев не садржи податке из претходног става, наручилац ће исти одбацити 

закључком сходно члану 151. став 2. Закона, на који подносилац захтева има право жалбе 

Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка, с тим да копију жалбе 

истовремено доставља наручиоцу. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун Буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 

120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања или након 
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отварања понуда на број рачуна примаоца: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (ако се 

уплата врши налогом за пренос) или 253 (уколико се уплата врши налогом за уплату), позив 

на број (одобрење): број или ознака јавне набавке; сврха уплате: „ЗЗП“; „ТРАНСПОРТГАС 

СРБИЈА“ д.о.о. Нови Сад; број или ознака јавне набавке; Прималац: Буџет Републике 

Србије.* 

 

*Напомена: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом 

како је то приказано, а у пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава 

употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл. 

 

Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос могу се 

видети у оквиру „банера" на интернет страници Републичке комисије на следећем линку: 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 166. Закона. 

 

15. ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156.ЗАКОНА 

 

Као валидан доказ о уплати таксе прихватиће се алтернативно: 

 

15.1. Потврда о извршеној уплати таксе која мора да садржи следеће елементе: 

 

1) да је издата од стране банке и да садржи печат банке 

2) да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога 

3) износ таксе чија се уплата врши – 120.000,00 динара 

4) број рачуна: 840-30678845-06 

5) шифру плаћања (153 или 253) 

6) позив на број (подаци о броју или ознаци јавне набавке) 

7) сврха (ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јн) 

8) корисник: Буџет Републике Србије 

9) назив уплатиоца, односно подносиоца Захтева 

10) потпис овлашћеног лица банке 

 

15.2. Налог за уплату – први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште који садржи и све друге елементе из потврде наведене у тачки 15.1. 

 

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

трезор, потписана и оверена печатом која садржи све елементе из потврде из тачке 15.1. осим 

подтачке1) и 10) за подносиоца Захтева који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора. 

 

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

из тачке 15.1. за подносиоце захтева који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са законом и другим прописом. 

 

 

16. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

 

Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна. 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html


 
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку  ЈНОП-У-11/2020-ТБ       46/46 

 

 

 

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Потписан уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је на основу одлуке 

додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права из члана 149. Закона.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Ако је у случају из претходног става због методологије доделе пондера потребно 

утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну 

оцену понуда и донети нову одлуку о додели уговора. 

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

 

 

 

 

*За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о 

јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконски акти који 

регулишу област јавних набавки.  

 

 

 
 

 


