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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 3/2017 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга- Услуга одржавања 

софтвера „Observer“ (интегрисаног информационог система), ЈНМВ 3/2017 

 

  

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12 и 

14/2015), а у вези јавне набавке услуга- Услуга одржавања софтвера „Observer“ (интегрисаног информационог 

система), ЈНМВ 3/2017, обавештавамо вас о измени  и допуни конкурсне документације за предметну јавну 

набавку.  

 

Измене се односе на страну бр. 18 и страну 19. 

 

 

Како се одговори на постављена питања и појашњења конкурсне документације, сматрају саставним деловима 

конкурсне документације долази до промена и прецизирања конкурсне документације насталих услед 

начињених техничких грешака на страни број 18 у делу 11. СРЕДСТВА ФИНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА и 

измена на страни број 19. у делу 17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ.  

 

Стране на којима се врше наведене измене сада добијају нови назив па страна број 18 постаје 18а, а страна број 

19. постаје 19а. 

 

Након извршене измене Конкурсне документације врши се продужавање рока важења понуде до дана 

08.08.2018. године, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, који гласи ако наручилац 

измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење 

понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу 

рока за подношење понуда. 

 

У прилогу дописа достављамо Вам нове странице које садрже наведене измене и које су обележене истим 

бројем, с тим да је додато и слово а, а које ћете приложити конкурсној документацији уместо странице које 

мењају. Ова измена и допуна чини саставни део конкурсне документације. У осталом делу Конкурсна 

документација остаје непомењена и и даље има 32 стране. 

Молимо понуђаче да уваже ове измене и да своје понуде припреме у складу са истим. 

 

 

 

 

За Комисију за јавне набавке 

                                                                                               Емилија Пелевић, члан,с.р 

 

 

 

 



У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

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

10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима. Цена у понуди мора бити  

исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има 

у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 

додату вредност. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената, на основу 

којих је одређена.                                                        

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

11. СРЕДСТВА ФИНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних 

обавеза прихвата искључиво бланко соло менице. 

За обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке, понуђачи су у обавези да уз понуду доставе оригинал 

сопствену бланко меницу, прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији 

менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – меничним писмом (Образац бр.6), 

насловљеним на ПУ "Савски венац", са клаузулом ,,без протеста“, у износу од 2% од вредности понуде без 

обрачунатог ПДВ-а, са роком важности до истека понуђеног рока важења понуде  

Недостављање наведеног средства финансијског обезбеђења, сматраће се битним недостатком понуде. 

За обезбеђење испуњења уговорних  обавеза, изабрани понуђач, биће у обавези да, у року од 7 дана од дана 

потписивања уговора о јавној набавци, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро 

извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у 

регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на ПУ "Савски венац", са 

клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора са обрачунатим ПДВ, са роком важности 30 

дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорних обавеза.  

Саставни део Конкурсне документације је Образац бр.7 - Изјава којом се понуђачи обавезују да ће, у случају 

доделе уговора, доставити средство финансијског обезбеђења предвиђено конкурсном документацијом. 

12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

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

привреде. Интернет адреса:  http://www.poreskauprava.gov.rs 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. Интернет адреса:  

http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sektor-za-zastitu-zivotne-sredine 

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

социјалне политике. Интернет адреса:  http://www.minrzs.gov.rs  

У предметној јавној набавци наведени подаци се доказују путем одговарајуће изјаве. 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

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

Наручилац је дужан да: 

1.чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени 

као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди, 

2.одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 

понуди. 
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3.чува као пословну тајну имена понуђача, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Предшколска установа 

''Савски венац'', Београд, Топчидерски венац бр. 1, електронске поште на e-mail: pu.savskivenac@yahoo.com 

или факсом на број 011/2662-839 од наручиоца тражити додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 

истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 3/2017.“ 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока 

за подношење понуда. 

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

документацију. 

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

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

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од 

понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 

врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (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. 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Уговор ће бити додељен понуђачу чија понуда садржи најнижу понуђену цену. 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ 

ЦЕНОМ  

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор ће бити додељен оном 

понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде. У случају прибављања две или више понуда са истом 

најнижом понуђеном ценом и истим роком важења понуде уговор ће бити додељен понуђачу путем жреба. 

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење 

путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти 

рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству Понуђача, и то тако што 

ће називе Понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити 

у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 

додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења 

путем жреба. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. ЗЈН. 

18. 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 из поглавља IV одељак 3.)  
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