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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГЕОПОРТАЛ
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Ред. бр. ЈН 17/2020

Обавештење о покретању преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда и Конкурсна
документација објављени на ПЈН и интернет страници
наручиоца:

2.3.2020.

Рок за подношење понуда:

6.3.2020. године до 14:00 часова

Јавно отварање понуда:

6.3.2020. године у 14:30 часова

У Новом Саду, март 2020.године
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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем
тексту: Закон), члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набавке број: 404-02434/2020 од 4.2.2020. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке, ЈН 17/2020, број: 140-404-35/2020-03 од
26.2.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 140-404-35/2020-03 од 27.2.2020. године,
припремљена је:
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку
услуга Одржавања лиценце за Геопортал
(Ред. бр. ЈН 17/2020)

Конкурсна документација садржи:
ПОГЛАВЉЕ

НАЗИВ ПОГЛАВЉА

СТРАНА

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Техничке карактеристике (спецификација) предмета набавке

4

III

Услови за учешће у поступку јавне набавке из 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова

5

IV

Критеријум за доделу уговора

6

V

Обрасци који чине саставни део понуде

7

VI

Упутство понуђачима како да сачине понуду

14

VII

Модел уговора

21

2 / 24

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
(1) Подаци о наручиоцу: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Адреса Наручиоца: Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Интернет страница Наручиоца: www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs
E-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs
ПИБ: 100715260
Матични број: 08752885
(2) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Предмет јавне набавке бр. ЈН 17/2020 је услуга Одржавање лиценце за Геопортал
Назив и ознака из ОРН: 38221000- географски информативни систем (GIS или слични системи)

(3) Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за
достављање понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда, доставља се понуђачу
Gdi Solutions doo, Београд.
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда је члан 36. став 1. тачка 2)
Закона о јавним набавкама.
Поступак јавне набавке се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу
са Законом о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије”,бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
(4) Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
( 5) Контакт ( лице или служба)
Лицa за контакт су: Зоран Шандин и Агота Шурјан, Е – mail адреса: ekourb@vojvodina.gov.rs
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II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке :
Услуга Одржавања лиценце за Геопортал подразумева :
1. Регистровање и конфигурисање нових сервиса и корисничких налога неопходних за неометан рад Геопортала у
целини
2. Регистровање нових сервиса Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине
3. Регистровање нових сервиса, алата и функција неопходних за повезивање сервиса ЈП која су део споразума о
размени и коришћењу података у оквиру Геопортала
4. Прилагођавање садржаја Геопортала за смештање података свих потписника споразума о размени и коришћењу
података у оквиру Геопортала
5. Припрема неопходних предрадњи за усклађивање функција и података са Геопортала са прописаним директивама
ЕУ у области ГИС
6. Техничке конфигурације и подешавања за неометан рад
Период пружања услуге је до 31.12.2020. године.
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III 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
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75.став 1 (тач. 1-4) и
став 2. Закона, наведене овом конкурсном документацијом, и то:

1.1.

1)

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

2)

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) Закона);

3)

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

4)

да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона);
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, наведене овом конкурсном
документацијом, и то:

1.2

1)

Понуђач има :
Технички капацитет:
-да поседује лиценцирани серверски и десктоп ArcGIS софтвер за развој GIS апликација, сервер
за развој GIS апликације и централне геобазе података и RDBMS софтвер
- да поседује ISO 9001/2015 сертификат упрваљања квалитетом
- да је власник изворног кода апликације

2.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, дефинисаних чл. 75. ст.1.( тач.
1-4 ) и став 2. и чланом 76. Закона и овом конкурсном документацијом , понућач доказује достављањем потписане и
печатом оверене Изјаве која чини саставни део ове конкурсне документације ( Образац 5.)
Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
поступка јавне набавке , која наступи до доношења одлуке , односно закључења уговора, односно током важења уговора
и да је документује на прописани начин.
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1.

Критеријум за доделу уговора :

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена”.
2.

Елементи уговора o којима ће се преговарати и начин преговарања:
Предмет преговарања је укупна понуђена цена .

Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда, са понуђачем који достави
понуду. Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач који учествују у поступку преговарања не да своју
коначну цену.
Представник понуђача који је поднео понуду пре почетка поступка отварања понуда, мора предати комисији
посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и
потписано од стране законског заступника понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном
ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве
тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.
Наручилац је дужан да води записник о преговарању.
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V 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 понуђача о испуњености услова за учешђе у поступку јавне набавке-чл. 75. и 76. Закона,
наведених овом конкурсном документацијом,
(Образац 5);

6)

Модел уговора (Образац 6 )
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( ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ________________________ од ________________________ за јавну набавку услуге одржавање лиценце за
Геопортал , број: ЈН 17/2020, коју понуђач подноси самостално

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

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
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1)

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Услуга Одржавања лиценце за Геопортал

Укупна понуђена цена без ПДВ-а
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Плаћање ће се вршити на следећи начин:
 Авансно, 90% од уговорене вредности платиће се у року од 7 дана од
дана потписаног уговора и пријема предрачуна или профактуре;
 Преосталих 10% од уговорене вредности ће се платити у року од 15 дана
од дана коначне реализације уговора, тј. достављеног Извештаја.

Рок важења понуде

_______ дана од дана отварања понуде.
(рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени.
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( ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет јавне
набавке
I
УКУПНА ЦЕНА
УСЛУГЕ
ОДРЖАВАЊА
ЛИЦЕНЦЕ ЗА
ГЕОПОРТАЛ

Укупна понуђена цена без ПДВ-а

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом

II

III

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
(потпис овлашћеног лица)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин
У колони II уписати колико износи укупна цена услуге без пдв-а
У колони III уписати колико износи укупна цена услуге са ПДВ-ом
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( ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

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

Напомена: достављање овог Обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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( ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________________,
даје :
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврћујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге
одржавања лиценце за Геопортал, број ЈН 17/2020 поднео независно , без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

12 / 24

(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ – ЧЛ.75. И 76.ЗАКОНА
Под пуном материјалном и кривићном одговорношћу, као законски заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ________________________________________________________________(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке –услуге одржавања лиценце за Геопортал, број ЈН 17/2020, испуњава све услове из члана 75.
и 76. Закона , односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то :
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
1)
ст. 1. тач. 1) Закона);
2)

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) Закона);

3)

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

4)

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

5)

Понуђач има :
Технички капацитет:
-да поседује лиценцирани серверски и десктоп ArcGIS софтвер за развој GIS апликација, сервер за
развој GIS апликације и централне геобазе података и RDBMS софтвер
- да поседује ISO 9001/2015 сертификат упрваљања квалитетом
- да је власник изворног кода апликације

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је дозвољена могућност да се понуде,
у целини или делимично, дају и на страном језику, јасну назнаку на ком страном језику, као и који део понуде
може бити на страном језику:
Понуда се подноси на српском језику.
Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски језик оверен од
судског тумача за предметни страни језик.
2. Начин подношења понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно на писарници 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.
Понуду доставити на адресу: Аутономна покрајина Војводина - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16., са назнаком: „Понуда за
јавну набавку – услуга Одржавање лиценце за Геопортал, редни број јавне набавке 17/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 6.3.2020. године до 14:00
часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно наручилац ће понуђачу 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 вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно или путем поште,
на обрасцу из Конкурсне документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди и мора бити јасна
и недвосмислена, читко попуњена–откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена печатом и
потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).
Обавезна садржина понуде је:
-

Образац понуде

-

Образац структуре понушене цене

-

Образац изјаве о независној понуди

-

Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке – чл. 75 и 76. Закона

Место , време и начин отаврања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за
подношење понуда, дана 6.3.2020.год. у 14:30 часова на адреси Булевар Михајла Пупина бр.16, Нови Сад,
приземље, канцеларија број 48.
3. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона:
Понуђач може, у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду након подношења,
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која о д документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца (Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад) путем
поште или непосредно преко писарнице покрајинских органа, са обавезном назнаком:
„ИЗМЕНА ПОНУДЕ за ЈН 17/2020 – Одржавање лиценце за Геопортал- НЕ ОТВАРАТИ”.
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или
„ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН 17/2020 – Одржавање лиценце за Геопортал - НЕ ОТВАРАТИ”.
или
„ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ЈН 17/2020 - Одржавање лиценце за Геопортал - НЕ ОТВАРАТИ”.
или
„ИЗМЕНA И ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН 17/2020 – Одржавање лиценце за Геопортал - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији потребно је навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести
називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Ниједна понуда не може бити мењана, нити повучена у периоду по истеку рока за
подношење понуде.
По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати поднету понуду.
5.

Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, рока извршења, као и евентуалних других околности
од којих зависи прихватљивост понуде:

5.1.Захтеви у погледу начина и услова плаћања:
Плаћање ће се вршити на следећи начин:
 Авансно, 90% од уговорене вредности платиће се у року од 7 дана од дана потписаног уговора и пријема
предрачуна или профактуре;
 Преосталих 10% од уговорене вредности ће се платити у року од 15 дана од дана коначне реализације
уговора, тј. достављеног Извештаја.
5.2. Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде:
Понуда ће се се одбити као неприхватљива и у следећим случајевима:
1) уколико није благовремена;
2) уколико поседује битне недостатке;
3) уколико није одговарајућа;
4) уколико ограничава права наручиоца;
5) уколико условљава права наручиоца;
6) уколико ограничава обавезе понуђача;
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није
могуће упоредити је са другим понудама
6. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
6.1. Валута : Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
6.2. Процењена вредност јавне набавке износи: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.
6.3. Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Цене у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде.
Понуђач је дужан да у понуди назначи јединичну цену без пдв, јединичну цену са пдв, укупну цену без пдв, стопу
пдв, као и укупну цену са пдв, на начин назначен у Обрасцу понуде и табеларном делу обрасца понуде.
Јединичне цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора и неће подлегати променама ни
из каквог разлога.
Понуде које буду дате преко процењене вредности Наручиоца биће одбијене, као неприхватљиве.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се да је иста
дата без ПДВ.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона
о јавним набавкама.
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7. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача:
Иабрани понужач је обавезан да најкасније на дан потписивања уговора достави:
а) Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавезе - бланко соло регистрована
меница без протеста са меничним писмом и копијом важећег картона депонованих потписа овлашћених лица
на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања
реализације уговора. Средство обезбеђења за добро извршење посла, односно за извршење свих уговорних
обавеза предаје САМО понуђач коме је додељен уговор, значи НЕ ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ ПОНУДУ, него приликом
потписивања уговора о јавној набавци.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу
доставља важећу копију захтева/Потврде пословне банке да је достављена меница заведена у Регистар меница и
овлашћења НБС, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
(„Сл.гласник РС“ 56/11) и фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у
којој понуђач има отворен текући рачун.
Садржина: бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне
услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио
Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис
и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан
назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне
набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности уговора и у динарима без пдв, са навођењем рока
важности – 30 дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.
Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату приликом потписивања уговора о јавној набавци, ако понуђач не
извршава све уговорне обавезе, што је детаљно регулисано уговором о предметној јавној набавци.
Приликом попуњавања менице ниједан део печата, ни једно слово/број или део истих не сме да пређе на бели руб
који уоквирује меницу.
8. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац
ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.
9. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом
20. Закона:
Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63 ЗЈН, у писаном облику тражити од Наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу
и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет (5) дана пре
истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком „Тражење додатних
информација или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга - Одржавање лиценце за
Геопортал - (ЈН 17/2020), може се упутити наручиоцу:

писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу наручиоца (Аутономна
покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, 21000 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 16.)
- писарница се налази у згради Покрајинске владе, Булевар Михајла Пупина 16., приземље,
канцеларија бр. 59. Радно време писарнице за непосредан пријем докумената је од 9:00 до 14:00 часова,
радним даном (понедељак – петак).
- није прихватљиво непосредно достављање докумената на друго место осим Писарнице.
или

путем електронске поште, на email: ekourb@vojvodina.gov.rs
- електронска пошта се прима од 8:00 до 16:00 часова, радним даном (понедељак – петак). Електронска
пошта која је приспела на mail сервер у другом временском периоду биће примљена и заведена
наредног радног дана.
- није прихватљиво слање елетроснке поште на друге e- mail адресе осим горе наведене.
или
путем факса, на број 021/456 238.
- факс је расположив за пријем од 8:00 до 16:00 часова, радним даном (понедељак – петак). Факс који је
приспео у другом временском периоду биће заведен наредног радног дана.
- није прихватљиво слање факса на друге бројеве осим горе наведеног.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити
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на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. ЗЈН – Комуникација се у
поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем
поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.
Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа
заинтересованих лица у поступку јавне набавке.
Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у
том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о
заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање
радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област
документарне грађе и архива.
Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике
морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у
општој употреби.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
електронске поште или факсом, 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 и да учини када је то неопходно као доказ
да је извршено достављање.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
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.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
10. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и
вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача:
После отварања понуда Наручилац може, приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
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 jе неодговарајућа или
неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе
поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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.
11. Oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч:
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач, сходно члану 74. став 2. ЗЈН.
12. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са упутством о упалти таксе из члана 156.
Закона:
12.1. Рокови и начин подношења захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
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или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева
у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН 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 претходног става 3. сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева
за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека
рока за подношење захтева из ст. 3. и 4.ове тачке, 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 не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.
12.2. Упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став.1. тач. 1) -7):
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2) назив и адресу наручиоца
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона
7) потпис подносиоца.
12. 3. Износ таксе из члана 156. ЗЈН :
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на број рачуна Буџета Републике Србије, наведен
у подтачки 17)4) ове тачке, уплати таксу у износу: Такса за захтев за заштиту права поднет у преговарачком поступку
без објављивања позива за подношење понуда је 60.000 динара.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права
на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на
писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака
странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно
усвојеном захтеву за заштиту права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. Накнаду трошкова
могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.
12. 4. Упутство о уплати таксе из члана 156. Закона
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015 и 68/2015 у даљем
тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из
члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1.
Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
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средстава реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата
таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,
који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и
оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен
рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату се
налазе на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки www.
kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом како
је то приказано у наведеним примерима. 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.
5. Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни
рачун Министарства финансија – Управе за трезор
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:
Народна банка Србије (НБС) 11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 Србија SWIFT CODE:
NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: Министарство финансија Управа за трезор ул. Поп Лукина бр.
7-9 11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању –
„детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):-број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту
права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.
Инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.
PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR
FIELD 32A:
VALUE DATE – EUR- AMOUNT
FIELD 50K:
ORDERING CUSTOMER
FIELD 50K:
ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A: (INTERMEDIARY)
DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12 GERMANY
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FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

/DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59: (BENEFICIARY)

/RS35908500103019323073 MINISTARSTVO
FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9

FIELD 70:

SWIFT MESSAGE MT103 – USD
FIELD 32A:
FIELD 50K:
FIELD 56A: (INTERMEDIARY)

BEOGRAD
DETAILS OF PAYMENT

VALUE DATE – USD- AMOUNT
ORDERING CUSTOMER
BKTRUS33XXX
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS,
NEW YORK
60 WALL STREET UNITED STATES

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA
– NB BEOGRAD, NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59: (BENEFICIARY)

/RS35908500103019323073 MINISTARSTVO
FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9 BEOGRAD

FIELD 70: -

DETAILS OF PAYMENT

13. Рок у којем ће уговор бити закључен
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам)
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права понуђача, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
14. Објављивање обавештења
Научилац ће обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне
набавке објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на својој интернет страници у року од 5 дана
од дана закључења уговора, односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.
15. Обустава поступка
Наручилац задржава право да може обуставити поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога,
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или
услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године, односно у наредних шест месеци
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ОБРАЗАЦ 6
МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена:
Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља
садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен уговор о
јавној набавци. Исти служи да се понуђачи упознају са садржином будућег уговора.
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Понуђач којем је уговор додељен дужан је да у року од 8 дана од дана пријема уговора исти
потпише и овери и врати Наручиоцу.
У случају подношења заједничке понуде група понуђача може да определи да модел угоора
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе понуђачакоји ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
У случају подношења понуде групе понуђача – заједничке понуде, односно понуде са
подизвођачем, у моделу уговора односно уговоеу морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђач,
односно сви подизвођачи.
МОДЕЛ УГОВОРА ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ, ОВЕРАВАЈУ И ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ.

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГЕОПОРТАЛ
у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда
редни број ЈН 17/2020
закључен дана:____________________ * (попуњава Наручилац) године, у
Ново Саду, између:
1. Аутономне покрајине Војводине - Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне
средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, матични број: 08752885, ПИБ: 100715260 (у даљем
тексту: Наручилац), кога заступа покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир
Галић, дипл. правник, са једне стране и
2. __________________________________________ (у даљем тексту: Извршилац услуге ), кога
заступа
______________________________________________________________________________________,
Матични број : _________________ , ПИБ :______________________ са друге стране
Основ уговора:
ЈН Број 17/2020
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да се овај Уговор додељује на основу достављене понуде која је
прихваћена од стране Наручиоца у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда по чл.36.став 1. тачка 2. ЗЈН, за јавну набавку услуга, редни број ЈН 17/2020 - Одржавање лиценце
за Геопортал.
Понуда Извршиоца услуге број__________________ од _______________год. Чини саставни део овог
уговора.
Члан 2.
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Предмет овог Уговора је Одржавање лиценце за Геопортал, на начин и у складу са захтевима – техничким
спецификацијама из конкурсне документације а које је прихваћена од стране Извршиоца услуге, број
Понуде _____________ од _____________ дана и која чини саставни део овог уговора.
Предмет овог уговора обухвата следеће појединачне услуге које је Извршилац дужан да изврши:
1. Регистровање и конфигурисање нових сервиса и корисничких налога неопходних за неометан рад
Геопортала у целини
2. Регистровање нових сервиса Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине
3. Регистровање нових сервиса, алата и функција неопходних за повезивање сервиса ЈП која су део
споразума о размени и коришћењу података у оквиру Геопортала
4. Прилагођавање садржаја Геопортала за смештање података свих потписника споразума о размени и
коришћењу података у оквиру Геопортала
5. Припрема неопходних предрадњи за усклађивање функција и података са Геопортала са прописаним
директивама ЕУ у области ГИС
6. Техничке конфигурације и подешавања за неометан рад
Члан 3.
Укупна
уговорена
цена
износи
___________________динара
(словима:
_____________________________) без ПДВ-а, односно ____________________ динара (словима:
__________________________________) са ПДВ-ом.
Уговорена цена је фиксна и непромењљива током рока важења уговора и обухвата све трошкове које
Извршилац има приликом реализације Уговора.
Члан 4.
Плаћање ће се вршити на следећи начин:
 Авансно, 90% од уговорене вредности платиће се у року од 7 дана од дана потписаног уговора и
пријема предрачуна или профактуре;
 Преосталих 10% од уговорене вредности ће се платити у року од 15 дана од дана коначне
реализације уговора, тј. достављеног Извештаја .
Наручилац се обавезује да Извршиоцу исплати уговорену цену на
_______________________________ код пословне банке _____________________,

рачун

број

Члан 5.
Квалитет и детаљан опис дат је у делу техничке карактеристике (спецификације). Понуда мора у свему да
одговара минималним захтевима дефинисаним од стране Наручиоца.
У случају да и један део понуде не буде у складу са захтевима и условима наведеним у Техничкој
спецификацији понуда ће се одбити.

Члан 6.
Свака од уговорених страна може раскинути овај уговор у случају када друга страна не испуњава или
неуредно испуњава своје уговорене преузете обавезе.
Страна која намерава да једнострано раскине уговор дужна је да другу уговорну страну писменим
путем обавести о својој намери најмање 7 дана пре намераваног дана раскида уговора.
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По протеку рока од 7 дана од дана пријема писменог обавештења друге уговорне стране, уговор ће се
сматрати раскинутим.

Члан 7.
Средство обезбеђења за добро извршење посла
Средство финансијског обезбеђења уговора:
а)Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавезе - бланко соло регистрована
меница без протеста са меничним писмом и копијом важећег картона депонованих потписа овлашћених
лица на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од дана
окончања реализације уговора. Средство обезбеђења за добро извршење посла, односно за извршење
свих уговорних обавеза предаје приликом потписивања уговора о јавној набавци.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач
уз меницу доставља важећу копију захтева/Потврде пословне банке да је достављена меница заведена у
Регистар меница и овлашћења НБС, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења
Регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС“ 56/11) и фотокопију картона депонованих потписа лица
која имају депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворен текући рачун.
Садржина: бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може
садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ
од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко
соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора
да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења
(Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје –
10% од вредности уговора и у динарима без пдв, са навођењем рока важности – 30 дана дужи од
дана истека рока за коначно извршење посла.
Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату приликом потписивања уговора о јавној набавци, ако
понуђач не извршава све уговорне обавезе, што је детаљно регулисано уговором о предметној јавној
набавци.
Приликом попуњавања менице ниједан део печата, ни једно слово/број или део истих не сме да пређе на
бели руб који уоквирује меницу.
Члан 8.
Контролу наменског и законитог коришћења одобрених средстава вршиће Буџетска инспекција АП
Војводине.
Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су предмет овог уговора подлежу контроли
примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења
средстава, коју обавља служба буџетске инспекције Аутономне покрајине Војводине.
Обавезује се Извршилац да служби буџетске инспекције Аутономне покрајине Војводине омогући
несметану контролу наменског и законитог коришћења средстава по предмету уговора код Извршиоца.
Члан 9.
Уговорне стране ће настојати да све евентуалне спорове реше мирним путем. У супротном, надлежан је
стварно надлежни суд у Новом Саду.

Члан 10.
Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015), након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од
укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде
већа од 5.000.000,00 динара.
Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке.
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Члан 11.

Извршилац услуге се обавезује да ће послове који су предмет овог уговора извршити најкасније до 31.12.2020.
године.

Члан 12.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а
Извршилац услуге 2 (два) примерка уговора.

За ИЗВРШИОЦА

За НАРУЧИОЦА

________________________

_________________________
Владимир Галић
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