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КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И НАДПГРАДОЕ ЕФИКАСНПГ СИСТЕМА УПРАВЉАОА ПРПЈЕКТИМА
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Ппзив и Кпнкурсна дпкументација пбјављени
на ПЈН и интернет страници Нарушипца:

30.11.2015. гпдине

Рпк за ппднпщеое ппнуда:

09.12.2015. гпдине дп 12,00 шаспва

Јавнп птвараое ппнуда:

09.12.2015. гпдине у 12:30 шаспва

Нпвембар 2015. гпдине
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УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
ИЗЈАВА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ Пбразац 1.
ИЗЈАВА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ за
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РАДУ, ЗАППШЉАВАОУ И УСЛПВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, КАП И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ
ПБАВЉАОА ДЕЛАТНПСТИ КПЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ППДНПШЕОА ППНУДЕ - Пбразац 8.
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МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ ЗА МЕНИЦУ КПЈА СЕ ПРЕДАЈЕ УЗ ППНУДУ КАП ГАРАНЦИЈА ПЗБИЉНПСТИ - Пбразац 10
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – Пбразац 11
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На пснпву шланпва 55, 57 и 60 Закпна п јавним набавкама ("Сл. гласник РС" брпј 124/2012, 14/2015 и
68/2015),
Нарушилац Ппкрајински секретаријат за међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу пбјављује
ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА

у ппступку јавне набавке мале вреднпсти услуга ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И НАДПГРАДОЕ ЕФИКАСНПГ
СИСТЕМА УПРАВЉАОА ПРПЈЕКТИМА
ЈНМВ 1.2.8.

1. ППДАЦИ П НАРУЧИПЦУ
Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина
Ппкрајински секретаријат за међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу
Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16
www.region.vojvodina.gov.rs
2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста ппступка: Јавна набавка мале вреднпсти
Брпј јавне набавке: ЈНМВ 1.2.8.
Предмет јавне набавке: набавка услуга имплементације и надпграднје ефикаснпг система управљаоа
прпјектима
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: 722320000 Кпмпјутерске услуге
Предмет јавне набавке биће ближе пдређен спецификацијпм кпја је саставни деп кпнкурсне
дпкументације.
3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА
Критеријум за дпделу угпвпра је екпнпмски најппвпљнија цена, укпликп су испуоени сви услпви
наведени у кпнкурснпј дпкументацији.
4. УСЛПВИ ПРППИСАНИ ЧЛ 75. и 76. ЗЈН КПЈЕ ППНУЂАЧ МПРА ДА ИСПУНИ
Правп на учешће у ппступку јавне набавке има ппнуђач акп испуоава услпве из члана 75. ЗЈН, и тп:
1. да је ппнуђаш регистрпван кпд надлежнпг пргана;
2. да ппнуђаш (привреднп друщтвп) и оегпв закпнски заступник ( пднпснп закпнски заступници
привреднпг друщтва укпликп их има вище) нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела
прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;
3. да ппнуђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време ппднпщеоа
ппнуде
4.да је ппнуђаш измирип дпспеле ппрезе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије
или стране државе када има седищте на оенпј теритприји.
Правп на учешће у ппступку јавне набавке има ппнуђач акп испуоава дпдатне услпве из члана 76. ЗЈН,
и тп:
 Да ппседује дпказ п защтити аутпрских права за свпје рещеое система ефикаснпг управљаоа
прпјектима
Укпликп ппнуђаш ангажује ппдизвпђаша, ппдизвпђаш испуоава пбавезне услпве из шл.75 став 1.
ташка 1-4. Закпна.
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У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, сваки ппнуђаш из групе мпра испунити услпве
предвиђене шл.75. ст.1 ташке1-4. Закпна, дпк дпдатне услпве испуоавају заједнп.
5. ПРЕУЗИМАОЕ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ
Кпнкурсна
дпкументација
се
мпже
преузети
на
интернет
страници
Нарушипца
www.region.vojvodina.gov.rs и на Ппрталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs
6. ППДАЦИ П НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНПГ ПРГАНА ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ
МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ
Ппнуђаши мпгу благпвременп дпбити исправне ппдатке п ппреским пбавезама, защтити живптне
средине, защтити при заппщљаваоу и услпвима рада на следећим адресама:

Ппреске пбавезе: Министарствп финансија и привреде - Ппреска управа, Саве Мащкпвића 35, Бепград; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs

Защтита живптне средине: Министарствп енергетике, развпја и защтите живптне средине,
Немаоина 22-26, Бепград, интернет адреса www.merz.gov.rs.;

Защтита при заппщљаваоу и услпвима рада: Министарствп рада, заппщљаваоа и спцијалне
пплитике, Немаоина 22-26, Бепград; интернет адреса www.minrzs.gov.rs.
7. НАЧИН ППДНПШЕОA ППНУДE И РПК
Ппнуђаши свпје ппнуде ппднпсе неппсреднп, у затвпреним кпвертама или кутијама (затвпреним
на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птварају), са
назнакпм: "ППНУДА за јавну набавку брпј ЈНМВ 1.2.8. – НЕ ПТВАРАТИ", лишнп или путем ппщте. На
пплеђини кпверте назнашити назив и адресу ппнуђаша, телефпн и пспбу за кпнтакт.
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду путем ппщте, мпра да пбезбеди да пна стигне нарушипцу дп
назнашенпг термина.
Ппнуде се ппднпсе на адресу: Ппкрајински секретаријат за међурегипналну сарадоу и лпкалну
сампуправу Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16
КРАЈОИ РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ ЈЕ 09.12.2015. ГПДИНЕ ДП 12:00 ЧАСПВА.
Укпликп рпк истише у нерадни дан (субпта или недеља) или у дан државнпг празника, кап
ппследои дан сматраће се први следећи радни дан.
Неблагпвременпм ће се сматрати ппнуда ппнуђаша, кпја није ппднета Нарушипцу дп назнашенпг
рпка. Пп пкпншаоу ппступка птвараоа ппнуда, кпмисија за јавне набавке Нарушипца, вратиће све
неблагпвременп ппднете ппнуде ппнуђашима, нептвпрене и са назнакпм да су ппднете неблагпвременп.
8. МЕСТП, ВРЕМЕ И НАЧИН ПТВАРАОА ППНУДА
Птвараое ппнуда ће се пбавити пп истеку рпка за ппднпшеое ппнуда, дана 09.12.2015. гпдине са
ппчеткпм у 12:30 часпва, у прпстпријама Ппкрајинскпг секретаријата за међурегипналну сарадоу и
лпкалну сампуправу Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16., канцеларија брпј 52.
Птвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице.
УСЛПВИ ППД КПЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ППНУЂАЧА МПГУ УЧЕСТВПВАТИ У ППСТУПКУ ПТВАРАОА
ППНУДА
У ппступку птвараоа ппнуда активнп мпгу ушествпвати самп пвлащћени представници ппнуђаша.
Представник ппнуђаша дужан је да дпстави уреднп пверенп пвлащћеое за ушествпваое у птвараоу
ппнуда.
РПК ЗА ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ
Пдлука п дпдели угпвпра биће дпнета у рпку пд 10 (десет) дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушајевима из шл. 109. ЗЈН, Нарушилац ће дпнети пдлуку п пбустави ппступка.
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ПСПБА ЗА КПНТАКТ
Дпдатне инфпрмације у вези са пвим ппзивпм мпгу се дпбити свакпг раднпг дана пд 10:00–14:00 шаспва
на телефпн 021/487-4071 и e-mail olga.knezevic@vojvodina.gov.rs
Пспба за кпнтакт је Плга Кнежевић, дипл. екпнпмиста
УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
Кпнкурсна дпкументација садржи пптребне инфпрмације и упутства, за правилнп састављаое
ппнуде, кап и критеријум за избпр најппвпљније ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да пажљивп прегледа кпнкурсну дпкументацију, упутства, спецификацију, кап и
ппсебне захтеве, пппуни и пвери пбразац ппнуде и пстале пбрасце према захтевима из кпнкурсне
дпкументације и прилпжи тражене изјаве пверене на захтевани нашин.
Ппнуђаши су дужни да ппднесу ппнуду у складу са Закпнпм п јавним набавкама ("Сл. гласник РС" брпј
124/2012, 14/2015 и 68/2015), ппзивпм за ппднпщеое ппнуда и захтевима из кпнкурсне дпкументације.
1. ЈЕЗИК НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Нарушилац је припремип кпнкурсну дпкументацију и впдиће ппступак јавне набавке на српскпм
језику.
Ппнуда мпра бити састављена на српскпм језику.
Укпликп се дпстављају дпкази на странпм језику, исти мпрају бити преведени на српски језик и
пверени пд стране судскпг тумаша.
2. ППСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ППГЛЕДУ НАЧИНА НА КПЈИ ППНУДА МПРА БИТИ САЧИОЕНА И НАЧИНА
ПППУОАВАОА ПБРАЗАЦА ДАТИХ У КПНКУРСНПЈ ДПКУМЕНТАЦИЈИ
Ппнуђаш треба да дпстави ппнуду у писанпм пблику.
Ппнуђаш мпже ппднети самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда.
Ппнуду треба ппднети на пбрасцима кпји су саставни деп кпнкурсне дпкументације, такп щтп
ппнуђаш уписује тражене ппдатке у пбрасце. Тражени ппдаци мпрају бити дати јаснп и недвпсмисленп,
пткуцани или шиткп пппуоени щтампаним слпвимна.
Свака ушиоена исправка, бељеое или ппдебљаваое, мпрају бити пверени пешатпм и пптписани
пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Пппуоени пбрасци мпрају бити пверени пешатпм и пптписани пд стране пвлащћенпг лица
ппнуђаша.
У складу са шланпм 75. став 2. ЗЈН, Ппнуђаш је дужан да приликпм састављаоа ппнуде наведе да
је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима
рада, защтити живптне средине и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине. Накнаду за
кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине трећих
лица снпси ппнуђаш.
3. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ И ППЈАШОЕОА
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се на нашин пдређен шланпм 20. ЗЈН.
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, тражити пд Нарушипца дпдатне инфпрмације или
ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
Нарушилац ће у рпку пд три дана пд дана пријема захтева, дпставити пдгпвпр у писанпм пблику и
истпвременп ту инфпрмацију дпставити свим другим лицима за кпја има сазнаоа да су узела ушещће у
предметнпм ппступку јавне набавке преузимаоем кпнкурсне дпкументације, уз истпвремену пбавезу
пбјављиваоа инфпрмације на Ппрталу јавних набавки, интернет адреса: www.portal.ujn.gov.rs и на свпјпј
интернет страници www.region.vojvodina.gov.rs
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Питаоа треба упутити на адресу: Ппкрајински секретаријат за међурегипналну сарадоу и лпкалну
сампуправу Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, са пзнакпм „За кпмисију за јавну набавку питаоа у ппступку бр. ЈНМВ 1.2.8.“, или ппслати путем факса на брпј: 021/456-060 или електрпнскпм
ппщтпм на адресу olga.knezevic@vojvodina.gov.rs
4. ИЗМЕНА И ДППУНА КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ
У билп кпм мпменту, пре крајоег рпка за ппднпщеое ппнуда Нарушилац мпже билп на сппствену
иницијативу, или кап пдгпвпр на питаое тражен пд стране заинтереспванпг лица – да измени или да
дппуни кпнкурсну дпкументацију. Такп фпрмулисане измене или дппуне, биће дпстављене свим
заинтереспваним лицима за кпја Нарушилац има сазнаоа да су узела ушещће у предметнпм ппступку
јавне набавке преузимаоем кпнкурсне дпкументације, путем дпписа, факса или путем електрпнске
ппщте, а измене пднпснп дппуне ће бити пбјављене на Ппрталу јавних набавки и интернет страници
Нарушипца. Нарушилац ће, укпликп наступе услпви из шлана 63. став 5. Закпна п јавим набавкама,
прпдужити рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјавити пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда
на Ппрталу јавних набавки и интернет страници Нарушипца. У слушају прпдужеоа рпка за птвараое
ппнуда сва права и пбавезе Нарушипца и ппнуђаша кпје су ппдлегале претхпднпм крајоем рпку за
ппднпщеое ппнуда, ће ппдлегати тпм прпдуженпм крајоем рпку за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда Нарушилац не мпже да меоа нити да
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
5.

ИЗМЕНА И ППВЛАЧЕОЕ ППНУДЕ
У складу са шланпм 87. став 6. ЗЈН, ппнуђаш мпже у рпку за ппднпщеое ппнуде да дппуни, измени
или пппзпве свпју ппнуду. Измена, дппуна или ппвлашеое ппнуде је пунпважнп акп Нарушилац прими
дппуну ппнуде, измеоену ппнуду или пбавещтеое п пппзиву ппнуде пре истека рпка за ппднпщеое
ппнуда.
Измена, дппуна или пппзив ппнуде се врщи на нашин пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуда се не мпже дппунити, изменити или пппзвати накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
6. ТРПШКПВИ ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ
Ппнуђаш мпже да у пквиру ппнуде дпстави укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа
ппнуде.
Трпщкпве припремаоа и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд
Нарушипца накнаду трпщкпва, псим у слушајевима и на нашин предвиђен шланпм 88. став 3. ЗЈН.
7. ВАЖНПСТ ППНУДЕ
Ппнуђаш је дужан да у пбрасцу ппнуде наведе рпк важеоа ппнуде.
Ппнуда мпра да важи најмаое 30 дана пд дана птвараоа ппнуда. У слушају да ппнуђаш наведе
краћи рпк важеоа ппнуде, таква ппнуда ће бити пдбијена.
8. СТРУЧНА ПЦЕНА ППНУДА
Накпн спрпведене струшне пцене ппнуда, биће вреднпване самп ппнуде кпје су предате
благпвременп и кпје у пптпунпсти испуоавају све захтеве из кпнкурсне дпкументације, тј. ппнуде кпје су
пдгпварајуће и прихватљиве.
Непдгпварајуће ппнуде се неће даље разматрати, већ ће бити пдбијене.
9. ПБАВЕЗНА САДРЖИНА ППНУДЕ


Пбразац 1: Изјава п испуоаваоу услпва из члана 75. и 76. ЗЈН у ппступку јавне набавке мале
вреднпсти – пппуоена пп свим ставкама, пверена пешатпм и пптписана;
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Пбразац 2: Изјава п испуоаваоу услпва из члана 75. ЗЈН у ппступку јавне набавке мале вреднпсти
за ппдизвпђача – пппуоена пп свим ставкама, пверена пешатпм и пптписана (самп у случају
ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем);
Пбразац 3: Ппдаци п ппнуђачу - пппуоен, пверен пешатпм и пптписан
Пбразац 4: Ппдаци п ппдизвпђачу - пппуоен, пверен пешатпм и пптписан (самп у случају
ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем);
Пбразац 5: Пбразац ппнуде - пппуоена пп свим ставкама, пверена пешатпм и пптписана;
Пбразац 6: Пбразац структуре цене– пппуоен пп свим ставкама, пверен пешатпм и пптписан;
Пбразац 7: Изјава п независнпј ппнуди - пппуоена пп свим ставкама, пверена пешатпм и пптписана;
Пбразац 8: ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА П ЗАШТИТИ
НА РАДУ, ЗАППШЉАВАОУ И УСЛПВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, КАП И ДА ППНУЂАЧ
ГАРАНТУЈЕ ДА СУ ППШТПВАНА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА, ПДНПСНП ДА ЈЕ
ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ - пппуоена, пверена пешатпм и пптписана;
Мпдел угпвпра - пппуоен пп свим ставкама, пверен пешатпм и пптписан;
Сппразум п заједничкпм извршеоу набавке (самп у случају ппднпшеоа заједничке ппнуде);
Наппмена: Укпликп ппнуђаш кап саставни деп ппнуде дпстави пппуоен, пверен пешатпм и пптписан
Пбразац 9: Трпщкпви припреме ппнуде, сматраће се да је ппнуђаш дпставип захтев за накнаду
трпщкпва.
Пбразац 10: Mенишнп пвлащћеое за меницу кпја се предаје уз ппнуду кап гаранција пзбиљнпсти
ппнуде
Пбразац 11: Референтна листа

10. САМПСТАЛНП ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити да ушествује у вище заједнишких ппнуда.
Нарушилац је дужан у складу са шланпм 87 став 5 Закпна п јавним набавкама да пдбије све
ппнуде кпје су ппднете супрптнп наведенпј забрани.
11. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Ппнуђаш је дужан да укпликп ангажује ппдизвпђаша наведе у свпјпј ппнуди прпценат укупне
вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу (или ппдизвпђашима) кпји не мпже бити већи пд 50%
кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.
Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу, дужан
је да наведе назив ппдизвпђаша, а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен, тај
ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру.
Ппнуђаш је дужан да Нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради
утврђиваоа испуоенпсти услпва.
Ппдизвпђаш мпра испуоавати пбавезне услпве из шлана 75. став 1. ташке 1) дп 4) Закпна п јавним
набавкама.
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара Нарушипцу за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј
ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже на захтев ппдизвпђаша и где прирпда предмета набавке тп дпзвпљава пренети
дпспела пптраживаоа директнп ппдизвпђашу, за деп набавке кпја се изврщава прекп тпг ппдизвпђаша.
Нарушилац је дужан да пмпгући дпбављашу да пригпвпри на захтев ппдизвпђаша наведен у
претхпднпм ставу акп пптраживаое није дпспелп.
Дпбављаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у супртпнпм
Нарушилац ће реализпвати средства пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би раскидпм угпвпра
Нарушилац претрпеп знатну щтету.
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Дпбављаш мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, акп је на страни
ппдизвпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп ти лице испуоава
све услпве пдређене за ппдизвпђаша и укплкп дпбије претхпдну сагласнпст Нарушипца.
12. ГРУПА ППНУЂАЧА
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4)
пвпг закпна, а дпдатне услпве, у слушају када су тражени кпнкурснпм дпкументацијпм, испуоавају
заједнп, псим акп Нарушилац из пправданих разлпга не пдреди другашије.
Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу
пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке п:
- шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу
ппнуђаша пред нарушипцем;
- ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр;
- ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа;
- ппнуђашу кпји ће издати рашун;
- рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое;
- пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
13. ЦЕНА
Ппнуђаш је дужан да у пбрасцу ппнуде наведе укупну цену у динарима, без ПДВ, а кпја
представља цену услуга наведених у пбрасцу структуре цене.
Ппнуђена цена је фиксна и не мпже се меоати.
Нарушилац мпже да пдбије ппнуду збпг неупбишајнп ниске цене.
Неупбишајенп ниска цена у смислу Закпна п јавним набавкама је ппнуђена цена кпја знашајнп
пдступа у пднпсу на тржищнп уппредиву цену и изазива сумоу у мпгућнпст изврщеоа јавне набавке у
складу са ппнуђеним услпвима.
Акп Нарушилац пцени да ппнуда садржи неупбишајнп ниску цену захтеваће пд ппнуђаша детаљнп
пбразлпжеое свих оених саставних делпва кпје сматра мерпдавним, у свему према шлану 92. Закпна п
јавним набавкама.
У слушају да два или вище ппнуђаша дају исту цену, преднпст ће се утврдити на пснпву псталих
елемената ппнуде.
14. ПСТАЛИ ЗАХТЕВИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ ИСПРАВНПСТ ППНУДЕ
Ппнуђаш ће предметну услугу изврщавати сукцесивнп, према динамици и пптребама Нарушипца, а
према дпстављенпм захтеву Нарушипца.
15. ЗАШТИТА ППДАТАКА
Ппдаци кпје ппнуђаш пправданп пзнаши кап ппверљиве биће кприщћени самп за намену ппзива и
неће бити дпступни никпм изван круга лица кпја буду укљушена у ппступак јавне набавке. Пви ппдаци
неће бити пбјављени приликпм птвараоа ппнуда, нити у наставку ппступка или касније.
Кап ппверљива, ппнуђаш мпже пзнашити дпкумента кпја садрже лишне ппдатке, а кпја не садржи
ниједан јавни регистар или кпја на други нашин нису дпступна, кап и ппслпвне ппдатке кпји су прпписима
или интерним актима ппнуђаша пзнашени кап ппверљиви.
Нарушилац ће кап ппверљива третирати пна дпкумента кпја у деснпм гпроем углу великим
слпвима имају исписану реш "ППВЕРЉИВП".
Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на гпре наведени нашин.
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Акп се кап ппверљиви пзнаше ппдаци кпји не пдгпварају гпре наведеним услпвима, Нарушилац ће
ппзвати ппнуђаша да уклпни пзнаку ппверљивпсти. Ппнуђаш ће тп ушинити такп щтп ће оегпв
представник изнад пзнаке ппверљивпсти написати "ПППЗИВ", уписати датум, време и пптписати се.
Акп ппнуђаш у рпку кпји пдреди Нарушилац не пппзпве ппверљивпст дпкумената, Нарушилац ће
третирати пву ппнуду кап ппнуду без ппверљивих ппдатака.
Неће се сматрати ппвeрљивим цена и пстали ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за примену
елемената критеријума и рангираое ппнуде.
Нарушилац ће шувати кап ппслпвну тајну имена ппнуђаша, кап и ппднете ппнуде, дп истека рпка
предвиђенпг за птвараое ппнуда.
16. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА И ИСПРАВКЕ ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА
Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу,
вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша пднпснп оегпвпг
ппдизвпђаша. Нарушилац не мпже да захтева, дпзвпли или ппнуди прпмену елемената ппнуде кпји су пд
знашаја за примену критеријума за дпделу угпвпра, пднпснп прпмену кпјпм би се ппнуда кпја je
непдгпварајућа или неприхватљива ушинила пдгпварајућпм, пднпснп прихватљивпм, псим акп другашије
не прпизилази из прирпде ппступка јавне набавке. Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да
изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку
птвараоа ппнуда. У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, Нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити
кап неприхватљиву.
17. ПДЛУКА П ДПДЕЛИ УГПВПРА
Пдлука п дпдели угпвпра биће дпнета у рпку пд 10 (десет) дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушајевима из шл. 109. ЗЈН, Нарушилац ће дпнети пдлуку п пбустави ппступка.
18. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА
Критеријум за дпделу угпвпра за јавну набавку услуга имплементације и надпградое ефикаснпг система
управљаоа прпјектима брпј: 131-404-302/2015-02 (Ред.бр. 1.2.8) је екпнпмски најппвпљнија ппнуда, са
елементима критеријума и оихпвим вреднпваоем (ппндерима) кпје се даје у нареднпј табели:
Редни брпј

Назив критеријума

Ппндери

1.

Ппнуђена цена (К1)

40

2.

Референце ппнуђаша (К2)

60

Максимални брпј ппндера (К1+К2)

100

Метпдплпгија:

1.
Ппнуђена цена (К1) - је вреднпвана са шетрдесет пд максималнп мпгућег брпја ппндера у циљу
реализације нашела ефикаснпсти и екпнпмишнпсти јавне набавке, а имајући у виду сврху и вреднпст
предметне набавке. При вреднпваоу пвпг критеријума ппнуђена цена се ставља у пднпс са најнижпм
ппнуђенпм ценпм и мнпжи брпјем предвиђених ппндера тј. 40 и дпбија се изнпс припадајућих ппндера
за сваку ппнуђену цену.
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2.
Референце ппнуђаша, кап дпказ искуства и квалитета ппнуђаша: (К2) ппдразумева вреднпст брпја
пружених услуга имплементације и надпградое ефикаснпг система управљаоа прпјектима (најмаое 5),
у 2012., 2013. и 2014.гпдини и вреднпван је са 60 ппндера из разлпга примене нашела кпнкуренције
ппнуђаша. При вреднпваоу пвпг критеријума брпј угпвпра са предметпм имплементације и надпградое
ефикаснпг система управљаоа прпјектима се ставља у пднпс са брпјем угпвпра у ппјединашним
слушајевима ппнуђаша и мнпжи брпјем предвиђених ппндера тј. 60 и дпбија се изнпс припадајућих
ппндера за свакпг ппнуђаша у смислу брпја референце ппнуђаша.
Укпликп накпн изврщенпг бпдпваоа, две или вище ппнуда имају једнаки брпј ппндера, кап
најппвпљнија ппнуда, ће бити изабрана пна ппнуда кпја има већи брпј ппндера пп пснпву елемента
критеријума „референце ппнуђаша“, кап једнпг пд елемената критеријума.
19. РПК ЗА ПРИСТУПАОЕ ЗАКЉУЧЕОУ УГПВПРА
Нарушилац закљушује угпвпр п јавнпј набавци са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд
псам дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. ЗЈН.
У складу са шланпм 112. став 2. ташка 5. ЗЈН, укпликп је ппднета самп једна ппнуда, Нарушилац
мпже закљушити угпвпр и пре истека рпка за ппднпщеоа захтева за защтиту права.
Акп ппнуђаш кпјем је дпдељен угпвпр пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, Нарушилац
мпже да закљуши угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем.
20. РАЗЛПГ ЗБПГ КПЈИХ СЕ МПЖЕ ПДУСТАТИ ПД ДПДЕЛЕ УГПВПРА
Нарушилац задржава правп да пбустави ппступак у складу са шланпм 109. ЗЈН.
Нарушилац мпже да пбустави ппступак јавне набавке из пбјективних и дпказивих разлпга кпји се
нису мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппступак
пкпнша, пднпснп услед кпјих је престала пптреба Нарушипца за предметнпм набавкпм збпг шега се неће
ппнављати у тпку исте бучетске гпдине, пднпснп у наредних щест месеци.
21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, ппднпсилац пријаве, кандидат, пднпснп
заинтереспванп лице кпје има интерес за дпделу угпвпра у кпнкретнпм слушају јавне набавке и кпји је
или би мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама пвпг закпна.
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј
кпмисији.
П ппднетпм Захтеву за защтиту права Нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне
набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније у
рпку пд два дана пд пријема захтева за защтиту права.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое
ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране нарушипца
три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра или пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое
захтева за защтиту права је пет дана пд дана пријема пдлуке.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое Нарушипца предузете у ппступку јавне
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Угпвпр п јавнпј набавци не мпже бити закљушен пре истека рпка за ппднпщеое Захтева за
защтиту права из шлана 149. Закпна п јавним набавкама.
Акп је захтев за защтиту права ппднет накпн закљушеоа угпвпра у складу са шланпм 112. став 2.
ЗЈН, Нарушилац не мпже изврщити угпвпр п јавнпј набавци дп дпнпщеоа пдлуке п ппднетпм захтеву за
защтиту права, псим акп Републишка кпмисија на предлпг Нарушипца не пдлуши другашије.
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Захтев за защтиту права задржава даље активнпсти Нарушипца у ппступку јавне набавке дп
дпнпщеоа пдлуке п ппднетпм Захтеву за защтиту права, псим акп Републишка кпмисија на предлпг
Нарушипца не пдлуши другашије.
Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на Рашун бучета Републике Србије брпј:
840-30678845-06 уплати таксу у изнпсу пд 40.000,00 динара (щифра плаћаоа: 253; ппзив на брпј:
ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права; сврха: ЗЗП;
назив нарушипца, брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту; Кприсник:
Бучет Републике Србије).
УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
1. УСЛПВИ ПРППИСАНИ ЧЛ 75. и 76. ЗЈН КПЈЕ ППНУЂАЧ МПРА ДА ИСПУНИ
Правп на учешће у ппступку јавне набавке има ппнуђач акп испуоава услпве из члана 75. ЗЈН, и тп:
1. да је ппнуђаш регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
2. да ппнуђаш (привреднп друщтвп) и оегпв закпнски заступник ( пднпснп закпнски заступници
привреднпг друщтва укпликп их има вище) нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела
прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;
3. да ппнуђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време ппднпщеоа
ппнуде;
4. да је ппнуђаш измирип дпспеле ппрезе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије
или стране државе када има седищте на оенпј теритприји.
Правп на учешће у ппступку јавне набавке има ппнуђач акп испуоава дпдатне услпве из члана 76. ЗЈН,
и тп:
•
Да ппседује дпказ п защтити аутпрских права за свпје рещеое система ефикаснпг управљаоа
прпјектима
2. ДПКАЗ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛ 75. И 76. ЗЈН
У складу са шланпм 77. став 4. ЗЈН, испуоенпст пбавезних услпва из шлана 75. ЗЈН се дпказује на следећи
нашин:
- Дпстављаоем ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНПСТИ - за ппнуђаша кап и за све ушеснике у заједнишкпј ппнуди (Пбразац 1 из кпнкурсне
дпкументације);
- Дпстављаоем ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНПСТИ ЗА ППДИЗВПЂАЧА – укпликп се ппднпси ппнуда са ппдизвпђашем (Пбразац 2 из кпнкурсне
дпкументације).
У складу са шланпм 79. став 2. ЗЈН, Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да
тражи пд ппнуђаша шија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија да дпстави на увид пригинал или пверену
кппију дпказа п испуоенпсти услпва, и тп:
1. Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг
суда
2. Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежнпсг суда и надлежне пплицијске управе
Министарства унутращоих ппслпва да привреднп друщтвп кап и оегпв закпнски заступник (укпликп
привреднп друщтвп има вище закпнских заступника – за свакпг пд заступника привреднпг друщтва
ппјединашнп) није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није
псуђиван за некп пд кривишних дела прптив привреде, кривишна дела прптив защтите живптне средине,
кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре.
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3. Пптврде Привреднпг и Прекрщајнпг суда да привреднпм друщтву није изрешена мера забране
пбављаоа делатнпсти, или Пптрвда Агенције за привредне регистре да кпд пвпг пргана није
регистрпванп да му је кап привреднпм друщтву изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти.
4. Увереое ппреске управе Министарства финансија и привреде да је ппнуђаш измирип дпспеле ппрезе
и дппринпсе и Увереое надлежне лпкалне сампуправе да је ппнуђаш измирип пбавезе пп пснпву
извпрних лпкалних јавних прихпда или Пптврда надлежнпг пргана да се ппнуђаш налази у ппступку
приватизације.
5. Пбразац А-1 Пријава за унпщеое у евиденцију и деппнпваое аутпрских дела и српдних предмета
Завпду за интелектуалну свпјину у Бепграду
Дпкази наведени ппд тачкама 2, 3 и 4 не мпгу бити старији пд 2 (два) месеца пре птвараоа
ппнуда.
Дпказ наведен ппд трачкпм 3. мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое
ппнуда, пднпснп мпра важити у мпменту ппднпшеоа ппнуде.
Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави
на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап
неприхватљиву.
Ппнуђаш није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама
надлежних пргана, с тим щтп треба да наведе интернет страницу на кпјпј су тражени ппдаци јавнп
дпступни.
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију
електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски дпкумент,
псим укпликп ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ дпставља у извпрнпм електрпнскпм пблику.
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи
кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те државе.
Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају дпкази из шлана 77. пвпг закпна, ппнуђаш
мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу
пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те
државе.
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ПБРАЗАЦ 1.
У складу са шланпм 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ппд пунпм
мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша дајем следећу
ИЗЈАВУ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

Ппнуђач: _______________________________________________________________________,
Седиште и адреса:_______________________________________________________________,
Матични брпј : _________________________________________________________________,
ПИБ: __________________________________________________________________________,

ИСПУОАВА све услпве утврђене кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку мале вреднпсти брпј
ЈНМВ 1.2.8. - набавка услуга имплементације и надпградое ефикаснпг система управљаоа прпјектима, и
тп:
1) да је ппнуђаш регистрпван кпд надлежнпг пргана;
2) да ппнуђаш (привреднп друщтвп) и оегпв закпнски заступник (пднпснп закпнски заступници
привреднпг друщтва укпликп их има вище) нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп
преваре;
3) да ппнуђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
ппднпщеоа ппнуде;
4) да је ппнуђаш измирип дпспеле ппрезе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике
Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји.
5) да ппседује дпказ п защтити аутпрских права за свпје рещеое система ефикаснпг управљаоа
прпјектима

У _______________________
Дана______________гпдине

Пвлашћенп лице ппнуђача
М.П.

__________________________

Наппмене:
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, пвај пбразац кппирати у дпвпљнпм брпју примерака и
пппунити за свакпг шлана групе ппнуђаша (кап и за нпсипца ппсла групе ппнуђаша).
Пвај пбразац пптписује и пверава пешатпм нпсилац ппсла групе ппнуђаша
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ПБРАЗАЦ 2.
У складу са шланпм 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ппд пунпм
мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступници ппнуђаша и ппдизвпђаша дајемп
следећу
ИЗЈАВУ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ за ппдизвпђача
Ппдизвпђач: ____________________________________________________________________,
Седиште и адреса:_______________________________________________________________,
Матични брпј : _________________________________________________________________,
ПИБ: __________________________________________________________________________,
ИСПУОАВА све услпве утврђене кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку мале вреднпсти брпј
ЈНМВ 1.2.8. - набавка услуга имплементације и надпградое ефикаснпг система управљаоа прпјектимаи
тп да:
1)
је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар са щифрпм
делатнпсти 7320 Истраживаое тржищта и испитиваое јавнпг моеоа;
2)
пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване
криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;
3)
му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа
пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда;
4)
је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике
Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји;
5)
да ппседује дпказ п защтити аутпрских права за свпје рещеое система ефикаснпг управљаоа
У _______________________
Дана______________гпдине

Пвлашћенп лице ппнуђача
М.П.

У _______________________
Дана______________гпдине

__________________________

Пвлашћенп лице ппдизвпђача
М.П.

__________________________

Наппмене:
Укпликп ппнуђаш наступа са вище ппдизвпђаша, пвај пбразац изјаве фптпкппирати и пппунити за свакпг
ппдизвпђаша Пвај пбразац пптписују и пверавају пешатпм пвлащћена лица ппнуђаша и ппдизвпђаша.
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ПБРАЗАЦ 3.
ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
НАЗИВ ППНУЂАЧА
АДРЕСА ППНУЂАЧА
МЕСТП/ППШТАНСКИ БРПЈ
ППШТИНА
ЛИЦЕ ЗА КПНТАКТ
ТЕЛЕФПН
ТЕЛЕФАКС
Е-MAIL
МАТИЧНИ БРПЈ
РЕГИСТАРСКИ БРПЈ
ШИФРА ДЕЛАТНПСТИ
ПИБ
ПБВЕЗНИК ПДВ (да/не)
ТЕКУЋИ РАЧУН
БАНКА
ПВЛАШЋЕНП ЛИЦЕ

У _______________________
Дана______________гпдине

Пвлашћенп лице ппнуђача
М.П.

__________________________

Наппмена: Пвај пбразац пппуоавају ппнуђаши кпји ппднпсе ппнуду сампсталнп, кап и ппнуђаши кпји
ппднпсе заједнишку ппнуду.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша кпја ушествује у заједнишкпј ппнуди, пвај пбразац је пптребнп
кппирати и пппунити за свакпг ушесника у заједнишкпј ппнуди (кап и за нпсипца ппсла групе ппнуђаша).
Пвај пбразац пптписује и пверава пешатпм нпсилац ппсла групе ппнуђаша
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ПБРАЗАЦ 4.
ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ
НАЗИВ ППДИЗВПЂАЧА
АДРЕСА ППДИЗВПЂАЧА
МЕСТП/ППШТАНСКИ БРПЈ
ППШТИНА
ЛИЦЕ ЗА КПНТАКТ
ТЕЛЕФПН
ТЕЛЕФАКС
Е-MAIL
МАТИЧНИ БРПЈ
РЕГИСТАРСКИ БРПЈ
ШИФРА ДЕЛАТНПСТИ
ПИБ
ПБВЕЗНИК ПДВ (да/не)
ТЕКУЋИ РАЧУН
БАНКА
ПВЛАШЋЕНП ЛИЦЕ

У _______________________
Дана______________гпдине

Пвлашћенп лице ппнуђача
М.П.

У _______________________
Дана______________гпдине

__________________________
Пвлашћенп лице ппдизвпђача

М.П.

__________________________

Наппмена: Пвај пбразац пппуоава пнај ппнуђаш кпји ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем. Укпликп ппнуђаш
наступа са већим брпјем ппдизвпђаша, пвај пбразац фптпкппирати и пппунити за свакпг ппдизвпђаша.
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ПБРАЗАЦ 5.
ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
Ппнуда брпј _________________(уписати) пд ______________(уписати) за јавну набавку брпј ЈНМВ
1.2.8. - набавка услуга имплементације и надпградое ефиканпг система управљаоа прпјектима , према
спецификацији из кпнкурсне дпкументације.
ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ:
НАЗИВ:
СЕДИШТЕ :
АДРЕСА:

а) сампсталнп

Ппнуду дајемп:
б) заједничка ппнуда

в) са ппдизвпђачем

(пзначити начин ппднпшеоа ппнуде)
б) Навести назив и седищте псталих ушесника у заједнишкпј ппнуди, акп их има:
1.______________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________
в) Навести назив и седищте ппдизвпђаша акп их има, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће бити
ппверен ппдизвпђашу, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити ппдизвпђаш.
1.______________________________________________________________________________________
У укупнпј вреднпсти набавке ппдизвпђаш ушествује са ______%, и тп у делу предмета набавке:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
У укупнпј вреднпсти набавке ппдизвпђаш ушествује са ______%, и тп у делу предмета набавке:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________
У укупнпј вреднпсти набавке ппдизвпђаш ушествује са ______%, и тп у делу предмета набавке:
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Рпк важеоа ппнуде: _______ дана пд дана птвараоа ппнуда
(наппмена: минималнп 30 дана пд дана птвараоа ппнуда).
Укупна ппнуђена цена услуге истраживаоа јавнпг моеоа п еврппским прпцесима и оихпвпм значају
на теритприји АП
без ПДВ (у динарима пп пспби) из пбрасца структуре цена изнпси:
________________________ динара.
Начин извршеоа извршеоа услуге: Давалац услуге се пбавезује да ће изврщити сукцесивнп, на пснпву
захтева нарушипца
Начин и рпк плаћаоа: Изврщилац се пбавезује да нарушипцу исппстави рашун за изврщену услугу, на
пснпву стварнп изврщених услуга, са исказаним ценама, са и без ПДВ.
Нарушилац ће изврщити плаћаое услуге, на рашун изврщипца, у рпку пд ________ (уписати)
дана пд дана пријема исправне фактуре.
(наппмена: рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 15 (петнаест) дана пд дана дпстављаоа
фактуре).

У _______________________
Дана______________гпдине

Пвлашћенп лице ппнуђача
М.П.

__________________________

Наппмена:
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду сампсталнп саставни деп Пбрасца ппнуде шини и Пбразац 3 (Ппдаци п
ппнуђашу)
Укпликп ппнуђаш ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем саставни деп Пбрасца ппнуде шини и Пбразац 4
(Ппдаци п ппдизвпђашу)
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша саставни деп Пбрасца ппнуде шини и Пбразац 3 (Ппдаци п
ппнуђашу) кпји се дпставља за свакпг шлана групе ппнуђаша
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ПБРАЗАЦ 6.
ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Р.бр.

Назив услуге

1.

Имплементација и надпградоа система

2.

Пбука кприсника

Цена пп јединици Цена пп јединици мере у
мере у динарима без динарима са пбрачунатим
пбрачунатпг ПДВ
ПДВ

Укупнп:

У _______________________
Дана:_____________гпдине

Пвлашћенп лице ппнуђача
М.П.________________
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ПБРАЗАЦ 7.
У складу са шланпм 26. став 2. ЗЈН ("Сл. гласник РС" брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ппд
пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша дајем
следећу
ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппнуђач: _______________________________________________________________________,
Седиште и адреса:_______________________________________________________________,
Матични брпј : _________________________________________________________________,
ПИБ: __________________________________________________________________________,

Изјављујем, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппнуду брпј
_________________(уписати) пд ____________.2015. (уписати) гпдине, припремљену на пснпву
ппзива за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке услуга брпј ЈНМВ 1.2.8. имплементација и
надпградоа ефикаснпг система управљаоа прпјектима, ппднпсимп независнп, без дпгпвпра са
другим ппнуђачима или заинтереспваним лицима.

У _______________________
Дана______________гпдине

Пвлашћенп лице ппнуђача
М.П.

__________________________

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша кпја ушествује у заједнишкпј ппнуди, пвај
пбразац пптписује и пверава пешатпм нпсилац ппсла групе ппнуђаша.
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ПБРАЗАЦ 8.
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАППШЉАВАОУ И УСЛПВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, КАП И ДА ППНУЂАЧ
ГАРАНТУЈЕ ДА СУ ППШТПВАНА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА, ПДНПСНП ДА ЈЕ
ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ (на пснпву шлана 75. став 2. ЗЈН)

Ради узимаоа ушещћоа у ппступку јавне набавке ЈНМВ 1.2.8. – услуга имплементације и
надпградое система ефикаснпг управљаоа прпјектима, ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и
кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап Пвлащћенп лице ппнуђаша дајем следећу
ИЗЈАВУ
А) Ппнуђач ____________________________________________________________________
ппштује пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п заштити на раду, заппшљаваоу и
услпвима рада, заштити живптне средине.

Б)
Ппнуђач _____________________________________________________________________
ппштује права интелектуалне свпјине трећих лица.

В)
Ппнуђач ____________________________________________________________________ је
ималац права интелектуалне свпјине.
ДА
НЕ
(запкружити)

У _______________________
Дана______________гпдине

Пвлашћенп лице ппнуђача
М.П.

__________________________

Наппмена: У зависнпсти да ли je ппнуђач ималац права интелектуалне свпјине (тачка В))
запкружити ппнуђенп – ДА или НЕ.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша кпја ушествује у заједнишкпј ппнуди, пвај пбразац
пптписује и пверава пешатпм нпсилац ппсла групе ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша пптребнп је да се наведени пбразац изјаве фптпкппира у
дпвпљнпм брпју примерака и пппуни за свакпг шлана групе ппнуђаша (кап и за нпсипца ппсла групе
ппнуђаша).
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ПБРАЗАЦ 9.
ТРПШКПВИ ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
У складу са шланпм 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
прилажемп структуру трпщкпва насталих приликпм припреме ппнуде брпј _________________ пд
____________.2015. гпдине, у ппступку јавне набавке ЈНМВ 1.2.8. – услуга имплементације и
надпградое система ефикаснпг управљаоа прпјектима
Редни
брпј

ВРСТА ТРПШКПВА

ИЗНПС

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНП динара:
Наппмена:
Трпщкпве припремаоа и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд
Нарушипца накнаду трпщкпва, псим у слушајевима и на нашин предвиђен шланпм 88. став 3. Закпна
п јавним набавкама.
Укпликп ппнуђаш кап саставни деп ппнуде дпстави пвај пбразац (пппуоен, пптписан пд стране
пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверен пешатпм), сматраће се да је ппнуђаш дпставип Захтев за
накнаду трпщкпва.

У _______________________
Дана______________гпдине

Пвлашћенп лице ппнуђача
М.П.

__________________________

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

22/30

ПБРАЗАЦ 10.
ПБРАЗАЦ МЕНИЧНПГ ПВЛАШЋЕОА/ПИСМА ЗА ПЗБИЉНПСТ ППНУДЕ
На пснпву Закпна п меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 57/89,
„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна ппвеља) менишни дужник предаје
МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ/ПИСМП ЗА ПЗБИЉНПСТ ППНУДЕ *
ЗА КПРИСНИКА БЛАНКП, СПЛП МЕНИЦЕ серијски бр.____________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК –ПРАВНП
ЛИЦЕ:
Седищте и адреса:
Матишни брпј:
Ппрески брпј:

МЕНИЧНИ ППВЕРИЛАЦ

Република Србија, Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина,
Ппкрајински секретаријат за међурегипналану сарадоу и
лпкалну сампуправу

Седищте и адреса:

Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16

Матишни брпј:

08891559

Ппрески брпј:

105702405

Текући рашун:

840-30640-67

Менишни дужник предаје Менишнпм ппверипцу бланкп, сплп меницу серијскпг брпја:
__________________ кпја је безуслпвна, платива на први ппзив и без дпдатних услпва за исплату.
Меница и менишнп пвлащћеое се издају кап средствп пбезбеђеоа за пзбиљнпст
ппнуде делпвпдни брпј:__________________ кпју је менишни дужник ппднеп у ппступку ЈНМВ
1.2.8. - – услуга имплементације и надпградое система ефикаснпг управљаоа прпјектима
Меница и менишнп пвлащћеое се издају са рпкпм важнпсти кпји је идентишан рпку важеоа ппнуде.
Менишни дужник је сагласан да Менишни ппверилац мпже пппунити меницу на кпју се
пднпси менишнп пвлащћеое на изнпс пд ________________________________________
(слпвима:_______________________________________________________________________ ) щтп
представља 10% без пдв пд изнпса ппнуде кпју је Менишни дужник ппднеп.
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Менишни дужник пвим изришитп пвлащћује банке кпд кпјих има птвпрен рашун да
безуслпвнп и непппзивп, без трпщкпва и вансудски изврще наплату на терет рашуна Менишнпг
дужника кпд тих банака, пднпснп пвлащћује пве банке да ппднете налпге за наплату заведу у
евиденцију редпследа шекаоа збпг евентуалнпг недпстатка средстава на рашуну или збпг пбавеза
ппщтпваоа редпследа наплате са рашуна утврђенпг Закпнпм п платнпм прпмету и прпписима
дпнетим на пснпву пвпг Закпна.
Меница и менишнп пвлащћеое су важећи и у слушају да у тпку трајаоа важеоа ппнуде
дпђе дп прпмене лица пвлащћених за заступаое, лица пвлащћених за распплагаое средствима са
рашуна Менишнпг дужника и других прпмена кпје су пд знашаја за платни прпмет. За све сппрпве
кпји евентуалнп настану надлежан је суд у Нпвпм Саду.
Датум издаваоа пвлащћеоа:
М.П.

________________________
Пптпис пвлащћенпг лица
менишнпг дужника

*Наппмена: бланкп, сплп меница са менишним пвлащћеоем, депп картпнпм и кппијпм захтева се
предаје уз ппнуду, кап гаранција за пзбиљнпст ппнуде
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ПБРАЗАЦ 11.
ПБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

У пвај пбразац ппнуђаш уписује ппдатке п изврщеним референтним услугама, у претхпдним
2012., 2013. И 2014. гпдини (НАЈМАОЕ 5) укупне вреднпсти за наведени перипд

Брпј и датум угпвпра /
фактуре

Назив кприсника кпјем је
изврщена услуга, пп пснпву
угпвпра/фактуре

Укупна вреднпст закљушенпг
угпвпра/фактуре са пдв-пм

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пптпис пдгпвпрнпг лица ппнуђаша
М.П. ___________________________________
Наппмена:
У слушају већег брпја угпвпра/фактура Пбразац фптпкппирати.
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, група ппнуђаша мпже да се ппредели да пвај пбразац
пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да
пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, пптписати и пешатпм пверити пбразац кпји у
тпм слушају мпра бити наведен у сппразуму из шл.81 ст.4 ЗЈН.
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Република Србија
Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина
Ппкрајински секретаријат
за међурегипналну сарадоу
и лпкалну сампуправу
БРПЈ: 131-404-302/2015-01-5

ДАТУМ: 30.11.2015. гпдине

МПДЕЛ УГПВПРА
*У слушају ппднпщеоа ппнуде групе ппнуђаша - заједнишке ппнуде, пднпснп ппнуде са ппдизвпђаша, у
мпделу угпвпра пднпснп угпвпру мпрају бити наведени сви ппнуђаши из групе ппнуђаша, пднпснп сви
ппдизвпђаши.

УГПВПР
закљушен дана _____________ 2015.* гпдине, у Нпвпм Саду, између:
*пппуоава Наручилац приликпм закључеоа угпвпра
1. Ппкрајинскпг секретаријата за међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу, Нпви
Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. (у даљем тескту: Нарушилац), кпју заступа ппкрајински
секретар Бранислав Бугарски, и
2.*______________________________________ из _________________,
(навести скраћенп ппслпвнп име из АПР-а)
ул._______________________________ бр. _____ ( у даљем тексту: Дпбављаш) , кпга заступа
______________________________________________.
(навести функцију и име и презиме)
*пппуоава ппнуђач
ПИБ:

105702405

ПИБ:

Матишни брпј:

08891559 Управа за трезпр

Матишни брпј:

Брпј рашуна:

840-30640-67

Брпј рашуна:

Телефпн:

021/4874542, 4874586

Телефпн:

Факс:

021/456724, 456060

Факс:

E-mail:

region@vojvodina.gov.rs

E-mail:

Интернет страница
нарушипца:

www.region.vojvodina.gov.rs
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*пппуоава дпбављач
Пснпв угпвпра:*
Брпј ЈН:

ЈНМВ 1.2.8.

Датум пбјављиваоа јавне набавке на Ппрталу јавних
набавки и интернет страници нарушипца

30.11.2015.

Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра
Ппнуда изабранпг ппнуђаша брпј _________ пд ___________. 2015.гпдине

*пппуоава Наручилац приликпм закључеоа угпвпра
Закључују:
УГПВПР П ПРУЖАОУ УСЛУГАИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И НАДПГРАДОЕ ЕФИКАСНПГ СИСТЕМА
УПРАВЉАОА ПРПЈЕКТИМА, ЈНМВ 1.2.8. брпј 131-404-302/2015-02

Угпвпрне стране сагласнп утврђују да предмет угпвараоа шини пружаое услуга - Набавка
услуга имплементације и надпградое ефикаснпг система управљаоа прпјектима на пснпву
усвпјене ппнуде Давалапца услуге брпј ____________ (уписати) пд _____________ (уписати)
гпдине, у ппступку јавне набавке мале вреднпсти брпј ЈНМВ 1.2.8., кпја шини саставни деп Угпвпра.
Члан 1.
Предмет пвпг Угпвпра је регулисаое међуспбних права и пбавеза у вези са пружаоем
услуга имплементације и надпградое ефикаснпг система управљаоа прпјектима кпје мпрају
да буду пружене у свему у складу са Ппнудпм, Пбрасцем структуре цена и Спецификацијпм кпје су
саставни деп Угпвпра.
Давалац услуге пбавезује се да пружи предметне услуге, а Нарушилац се пбавезује да у
складу са пптребама и пдпбреним бучетским средствима сукцесивнп упућује писмене захтеве за
изврщеое услуге, писаним путем кпнстатује да је услуга изврщена и плати угпвпрену цену.
Члан 2.
Изврщеое услуге из шлана 1. пвпг угпвпра пбухвата следеће:
1. Имплементацију и надпградоу ефикаснпг система управљаоа прпјектима
2. Пбуку кприсника за кприщћеое система
Члан 3.
За изврщене услуге, Нарушилац услуга ће изврщити плаћаое аванснп, 5 дана пд дана
дпстављаоа предрашуна за изврщену услугу, у изнпсу пд ________________ динара, без пдв-а,
пднпснп у изнпсу пд _______________ динара, са пдв-пм. (пвп све пппуоава ппнуђаш унпсећи
пптребне ппдатке);
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Плаћаое ће се изврщити на текући рашун пружапца брпј _____________________птвпрен
кпд ____________________банке (пвп све пппуоава ппнуђаш унпсећи пптребне ппдатке).
Нарушилац услуга има правп да у слушају немпгућнпсти плаћаоа у рпку кпји је прпписан у
ставу 1. пвпг шлана, а из разлпга кпји не зависе пд оегпве впље (кап щтп је привремена пбустава
плаћаоа иницирана пд Управе за трезпр збпг прпблема са ликвиднпщћу бучета и сл), плаћаое
изврщи накпн престанка насталих пбјективних пкплнпсти, и тп у најкраћем рпку.
Члан 4.
Укпликп изврщена услуга не пдгпвара угпвпренпј услузи, пднпснп има видљиве мане,
Нарушилац услуга је мпже да пдбије пријем услуге и у рпку пд пет дана писменп пбавести
Пружапца услуге.
Пружалац услуге је у пбавези да птклпни недпстатке у рпку пд пет дана пд дана пријема
пбавещтеоа из става 1. пвпг шлана.
Акп се накпн примппредаје укаже неки недпстатак кпји није видљив, Нарушилац услуга је
дужан да п тпм недпстатку пбавести Пружапца услуга у рпку пд пет дана пд дана када је пткрип
недпстаткe и захтева птклаоаое недпстатка у рпку пд седам дана пд дана пријема рекламације.
Акп Пружалац услуга не изврщи угпвпрену услугу, или је не изврщи у угпвпренпм рпку,
Нарушилац услуга је пвлащћен да за изврщену услугу, или птклаоаое недпстатака ангажује треће
лице на терет Пружапца услуга и без оегпве сагласнпсти.
Члан 5.
Дпбављаш предаје Нарушипцу у деппзит, кап гаранцију за ппвраћај аванса и дпбрп
изврщеое ппсла, 2 (две) безуслпвне, непппзиве, регистрпване, бланкп сплп менице са менишним
пвлащћеоима, кап и картпн деппнпваних пптписа и кппију пптврде п регистарцији бланкп сплп
меница.
Пптписпм пвпг угпвпра Дпбављаш даје свпју безуслпвну сагласнпст Нарушипцу да мпже
реализпвати деппнпване бланкп сплп менице из става 1. пвпг шлана у слушају да не изврщи свпју
пбавезу из Угпвпра кпја се пднпси на угпврен рпк исппруке, квалитет и квантитет услуге, кап и
друге угпвпрене пбавезе у складу са Угпвпрпм.
Бланкп сплп менице из става 1. пвпг шлана држаће се у ппртфељу Нарушипца све дп
испуоеоа угпвпрних пбавеза Дпбављаша, накпн шега се враћају истпм.
Члан 6.
Пружалац услуга се пбавезује да ппдатке кпје је дпбип пд Нарушилац услуга или је дп оих
дпщап тпкпм рада шува кап ппслпвну тајну, државну или службену тајну и накпн престанка
угпвпрних пбавеза.
Члан 7.
Пвај угпвпр прпизвпди правнп дејствп пд дана пптписиваоа пд стране пвлащћених лица
пбе угпвпрне стране.
Члан 8.
Свака угпвпрна страна мпже птказати угпвпр са птказним рпкпм пд 30 дана пд дана
дпстављаоа писменпг пбавещтеоа п птказу.
Нарушилац услуга има правп да једнпстранп пткаже угпвпр у свакп дпба и без птказнпг
рпка, акп Пружалац услуга не изврщава пбавезе на угпвпрени нашин, п шему писменп пбавещтава
Пружапца услуга.
Нарушилац услуга има правп да захтева накнаду щтете, и тп у слушају када Пружалац услуга
не изврщава предметну услугу на угпвпрен нашин.
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У слушају птказа или раскида угпвпра, угпвпрне стране су дужне да изврще све преузете
пбавезе дпспеле дп дана престанка важнпсти пвпг угпвпра.
Члан 9.
На све щтп није регулисанп пвим угпвпрпм примеоиваће се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима.
Члан 10.
Угпвпрне стране су сагласне да сва сппрна питаоа у вези са пвим угпвпрпм рещавају
сппразумнп. Евентуалне сппрпве кпји не буду рещени сппразумнп, рещаваће Привредни суд у
Нпвпм Саду.
Члан 11.
Пвај угпвпр је сашиоен у щест истпветних примерка, пд кпјих су два за Давапца услуге а
шетири за Нарушипца услуге.
Прилпга 3
 Пбразац ппнуде
 Пбразац структуре цена
 Спецификација
УГПВПРНЕ СТРАНЕ
ЗА НАРУЧИПЦА:
_________________________
Бранислав Бугарски

ЗА ДАВАПЦА УСЛУГЕ:
М. П. ______________________

(УПИСАТИ ТРАЖЕНЕ ППДАТКЕ, ППТПИСАТИ И ПВЕРИТИ ПЕЧАТПМ)
Наппмена:
- Мпдел угпвпра представља садржину угпвпра кпји ће бити закључен са изабраним ппнуђачем.
- Наручилац ће, акп ппнуђач без пправданих разлпга пдбије да закључи угпвпр п јавнпј набавци, накпн штп
му је угпвпр дпдељен, Управи за јавне набавке дпставити дпказ негативне референце.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА
(набавка услуга имплементације и надпградое ефикаснпг система
управљаоа прпјектима)

• Ппкрајински секретаријат за међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу кпристи
спфтвер кпји је намеоен ефикаснпм управљаоу прпјектима у смислу да је тп база прпјеката
кпјима су лпкалне сампуправе аплицирале кпд дпнатпра какп би се избеглп да се аплицира са
истим и слишним прпјектима и какп би се видели примери успещне праксе – какп је 2014.гпдине
усвпјен Прпграм развпја АП Впјвпдине за перипд 2014. – 2020.гпдине, јавила се пптреба
надпградое ппстпјећег система ради реализације циљева из Акципнпг плана развпја Прпграма,
путем праћеоа дефинисаних индикатпра.
Услуга ппдразумева:
1. Имплементацију и надпградоу ефикаснпг система управљаоа прпјектима
2. Пбуку кприсника за кприщћеое система
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