Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-83/2017-12/8
Датум: 1. децембар 2017. године
Београд
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број: 404-02-83/2017-12/1 од 22. новембра 2017. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број: 404-02-83/2017-12/2 од 22. новембра 2017.
године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

- АНТИВИРУСНИ СОФТВЕР ЗА
ПОТРЕБЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА -

РЕДНИ БРОЈ 39/2017

- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ -
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: Република Србија - Министарство правде
Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд
Интернет страница: www.mpravde.gov.rs
ПИБ: 108510096
Матични број: 17855204
Шифра делатности: 8411
Регистарски број: 6012000717
Број рачуна: 840-1620-21
Врста наручиоца: Орган државне управе
2. Врста поступка и циљ поступка
Отворени поступак, у складу са чланом 32. ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке.
Поступак јавне набавке спроводи у циљу закључења уговора о јавној набавци.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су услуге продужења права коришћења и одржавање антивирусне
заштите ESET Endpoint Protection Advanced за 12.080 корисничких рачунара и сервера у
периоду од 24 месеца рачунајући од дана ступања на снагу уговора о јавној набавци.
Предметна услуга обухвата и обуку најмање по једног лица запосленог у служби
информатике сваког од правосудних органа (корисника).
Назив и ознака из општег речника набавки: 48760000 – Програмски пакет за заштиту од
вируса, 72212761 – Услуге развоја антивирусног софтвера.
Предмет јавне набавке није обликован у партије.
Понуђачи могу поднети понуду само за целокупну набавку, односно за све услуге
описане у поглављу II Техничка спецификација.
4. Контакт
Особa за контакт: Јелена Кулић
Адреса: 11000 Београд, Немањина 22-26
Адреса електронске поште: javnenabavke@mpravde.gov.rs
Радно време наручиоца је од 07.30 до 15.30 сати, од понедељка до петка.
Комуникација у поступку се одвија писаним путем: поштом и електронском поштом,
радним данима у току радног времена наручиоца, као и објављивањем од стране
наручиоца (члан 20. ЗЈН).
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Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача изван
радног времена наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног радног дана.
Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге стране
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да
учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је
конкурсна документација доступна
Конкурсна документација се преузима бесплатно са Портала јавних набавки
www.portal.ujn.gov.rs или интернет странице наручиоца www.mpravde.gov.rs.

6. Начин подношења понуде и рок
Понуђач подноси понуду лично или путем поште.
Без обзира на начин подношења понуде, понуђач мора да обезбеди да понуда стигне на
Писарницу наручиоца до 11. децембра 2017. године до 11.00 сати, на адресу:
Министарство правде, Немањина 22-26, 11000 Београд.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом.
На предњу страну коверте/кутије понуђач лепи попуњен Пропратни образац (образац 1).
7. Место, време и начин отварања понуда
Отварање понуда биће одржано 11. децембра 2017. године у 11.30 сати, на адреси:
Министарство правде, Немањина 22-26, 11000 Београд, 3. спрат, канцеларија број 22.
Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача. Пре почетка отварања понуда, представници понуђача дужни су да комисији
за јавну набавку предају писана пуномоћја на основу којих ће доказати овлашћење за
учешће у поступку отварања понуда.
Значење појмова који су коришћени у изради ове конкурсне документације одређено је
чланом 3. ЗЈН.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ТЕХНИЧКА
СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, НАЧИН, МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА
1. Квалитет
У складу са захтевима из Техничке спецификације (поглавље II).
Испуњеност свих захтева из Техничке спецификације (поглавље II) понуђач доказује
достављањем описне литературе и лифлета произвођача (брошуре, проспекти) са
детаљним информацијама о понуђеном софтверу (у погледу карактеристика, квалитета,
стандарда и др).
2. Ажурирање верзија програма и антивирус дефиниција
Добављач је дужан да обезбеди бесплатно ажурирање верзије програма и антивирус
дефиниција у периоду од 24 месеца рачунајући од дана ступања на снагу уговора о јавној
набавци.
Добављач је дужан да наручиоцу омогући коришћење софтвера и након истека важења
лиценци, односно након истека периода од 24 месеца рачунајући од дана ступања на
снагу уговора о јавној набавци. И уколико софтвер не буде имао могућност ажурирања,
мора постојати могућност коришћења неажурираног софтвера.
3. Начин спровођења контроле
Контролу извршења уговора и контролу квалитета врши наручилац.
Примопредаја антивирусног софтвера врши се потписивањем примопредајног
записника о квалитативном и квантитативном пријему услуга.
Записник потписују овлашћени представници добављача и наручиоца.
У случају записнички утврђених недостатака у количини и квалитету испоруке и
инсталације предметног софтвера, добављач је дужан да утврђене недостатке отклони у
року од 20 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.
Регулисано уговором.
4. Количина и опис услуга
Услуге продужења права коришћења и одржавања антивирусне заштите ESET Endpoint
Protection Advanced су потребне за 12.080 корисничких рачунара и сервера. Опис у
складу са захтевима из Техничке спецификације (поглавље II).
5. Рок важења за уступљена права коришћења
У периоду од 24 месеца рачунајући од дана ступања на снагу уговора о јавној набавци.
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6. Техничка подршка
Добављач је дужан да за предметни софтвер омогући коришћење стручне техничке
помоћи од стране произвођача, као и да пружи ауторизовану техничку подршку путем
електронске поште, телефона или web-a 24 сата дневно, седам дана недељно, 365 дана
годишње.
7. Начин, рок и место пружања услуга
Начин пружања услуга: Једнократно – право коришћења и одржавање, односно
устапање права коришћења у виду електронског кључа, корисничког имена и лозинке,
добављач је дужан да достави на располагање наручиоцу електронским путем на адресу
овлашћене особе наручиоца или на преносивом медијуму CD/DVD на адресу наручиоца
у року одређеном за извршење услуга.
Рок пружања услуга: 7 дана од дана увођења добављача у посао од стране наручиоца.
Место пружања услуга: Седишта правосудних органа у Републици Србији, у складу са
Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник
РС“, бр. 116/08 и 101/13 – др. закон).
У складу са захтевима из Техничке спецификације (поглавље II).
Из објективних разлога наручилац може да одреди друго место и начин пружања услуге
обуке запослених лица у служби информатике сваког од правосудних органа ради
ефикаснијег извршења услуге уз оптимално коришћење ресурса корисника.
8. Гарантни рок
Добављач је дужан да обезбеди гаранцију за испоручени софтвер током трајања
уговора.
Гаранција обухвата несметано функционисање софтвера по спецификацији током
важења уговора. Уколико у току трајања гаранције дође до уочених неправилности у
раду софтвера, добављач је у обавези да самостално или са произвођачем софтвера
отклони уочене неправилности без надокнаде.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Правосудни органи користе предметну софтверску платформу за заштиту
информационих система од малвера за коју је овим путем потребно продужење
постојећих лиценци и одржавања у периоду од 24 месеца рачунајући од дана ступања на
снагу уговора о јавној набавци.
Р.
бр.
1

Ада

Маршала Тита 37

Прекршајни суд у Сенти - Одељење у Ади

2

Ада

Маршала Тита 39

3

Александровац

29. новембра 1

Основни суд у Сенти - Пријемна канцеларија у Ади
Основни суд у Брусу - Судска јединица у
Александровцу

Место

Адреса

Правосудни орган
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Прекршајни суд у Крушевцу - Одељење у
Александровцу
Основни суд у Алексинцу

4

Александровац

29. Новембра бб

5

Алексинац

Аце Милојевића 2

Основно јавно тужилаштво у Алексинцу
Прекршајни суд у Нишу - Одељење у Алексинцу

6

Алибунар

Основни суд у Панчеву - Пријемна канцеларија у
Алибунару

Трг слободе 14

Прекршајни суд у Панчеву - Одељење у Алибунару
7

Апатин

Основни суд у Сомбору - Пријемна канцеларија у
Апатину

Светог Саве 2

Прекршајни суд у Сомбору - Одељење у Апатину
8

9

Аранђеловац

Ариље

Књаза Милоша 102

Светог Ахилија 52

Основни суд у Аранђеловцу
Основно јавно тужилаштво у Аранђеловцу
Основни суд у Пожеги - Пријемна канцеларија у
Ариљу
Прекршајни суд у Пожеги - Одељење у Ариљу

10

Бабушница

Саше Ивковића 6

11

Бач

Зорана Ђинђића 7

12

Бачка Паланка

Краља Петра И 18

13

Бачка Топола

Петефи Бригаде 5

14

Бачки
Петровац

14. Војвођанске
словачке бригаде 1
Маршала Тита 5-7

15

Бајина Башта

Душана Вишића 1

16

Барајево

Светосавска 2

17

Баточина

Краља Петра И 37

18

Бечеј

Главна 6

19

Бечеј

Данила Киша 8

20

Бела Црква

Јована Цвијића бб

21

Бела Паланка

Српских владара 56

Основни суд у Пироту - Пријемна канцеларија у
Бабушници
Прекршајни суд у Бачкој Паланци - Одељење у Бачу
Основни суд у Бачкој Паланци - Пријемна
канцеларија у Бачу
Основни суд у Бачкој Паланци
Основно јавно тужилаштво у Бачкој паланци
Основни суд у Суботици - Судска јединица у Бачкој
Тополи
Прекршајни суд у Суботици - Одељење суда у Бачкој
Тополи
Основни суд у Новом Саду - Пријемна канцеларија у
Бачком Петровцу
Прекршајни суд у Бачкој Паланци - Одељење у
Бачком Петровцу
Основни суд у Ужицу - Судска јединица у Бајиној
Башти
Прекршајни суд у Ужицу - Одељење суда у Бајиној
Башти
Прекршајни суд у Београду - Одељење у Барајеву
Основни суд у Крагујевцу - Пријемна канцеларија у
Баточини
Прекршајни суд у Крагујевцу - Одељење у Баточини
Основно јавно тужилаштво у Бечеју
Основни суд у Бечеју
Прекршајни суд у Бечеју
Основни суд у Вршцу - Судска јединица у Белој
Цркви
Прекршајни суд у Вршцу - Одељење у Белој Цркви
Основни суд у Пироту - Пријемна канцеларија у Белој
Паланци
Прекршајни суд у Пироту - Одељење у Белој Паланци
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22

Беочин

Светосавска бб

Основни суд у Новом Саду - Пријемна канцеларија у
Беочину
Прекршајни суд у Новом Саду - Одељење у Беочину

23

Београд

Булевар Николе
Тесле 42а

Први основни суд у Београду

24

Београд

Булевар Зорана
Ђинђића 104

Први основни суд

25

Београд

Булевар Михајла
Пупина 16

Трећи основни суд у Београду

26

Београд

Вилине Воде бб

Први основни суд - Архива у Вилиним Водама

27

Београд

Масарикова 2

Привредни суд у Београду

Прво основно јавно тужилаштво у Београду
Треће основно јавно тужилаштво у Београду

Апелациони суд у Београду
28

Београд

Привредни апелациони суд

Немањина 9

Управни суд
Врховни касациони суд

29

Београд

Тимочка 15

Виши суд у Београду
Више јавно тужилаштво у Београду
Виши суд у Београду

30

Београд

Апелационо јавно тужилаштво у Београду

Катанићева 15

Други основни суд у Београду
Друго основно јавно тужилаштво у Београду
Прекршајни Апелациони суд у Београду
Прекршајни суд у Београду
Прекршајни суд у Београду канцеларија у
Макензијевој 31
Посебно одељење Вишег суда у Београду

31

Београд

Устаничка 14

32

Београд

Макензијева 31

33

Београд

Устаничка 29

34

Блаце

Карађорђева бб

35

Богатић

Мике
Витомировића 3

Прекршајни суд у Шапцу - Одељење у Богатићу

36

Бојник

Трг Слободе 1

37

Бољевац

Солунских бораца 1

Прекршајни суд у Лесковцу - Одељење у Бојнику
Основни суд у Зајечару - Пријемна канцеларија у
Бољевцу
Прекршајни суд у Зајечару - Одељење у Бољевцу

38

Бор

Моше Пијаде 5

39

Бор

40

Босилеград

7. Јули 29
Геогри Димитрова
81

Прекршајни суд у Зајечару - Одељење у Бору
Основни суд у Сурдулици - Судска јединица у
Босилеграду
Основни суд у Брусу

41

Брус

Мике Ђорђевића бб

Основно јавно тужилаштво у Брусу

Тужилаштво за организовани криминал
Основни суд у Куршумлији - Пријемна канцеларија у
Блацу
Прекршајни суд у Прокупљу - Одељење у Блацу
Основни суд у Шапцу - Судска јединица у Богатићу

Основно јавно тужилаштво у Бору
Основни суд у Бору

Прекршајни суд у Крушевцу - Одељење у Брусу
42

Бујановац

Карађорђев Трг бб

Основни суд у Бујановцу
Основно јавно тужилаштво у Врању, одељење у
Бујановцу
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Прекршајни суд у Врању - Одељење у Бујановцу

Више јавно тужилаштво у Чачку
Основни суд у Чачку
43

Чачак

Цара Душана 8/1

Основно јавно тужилаштво у Чачку
Привредни суд у Чачку
Виши суд у Чачку
Прекршајни суд у Чачку
Основни суд у Ужицу - Пријемна канцеларија у
Чајетини
Прекршајни суд у Ужицу - Одељење суда у Чајетини

44

Чајетина

Краља Александра
28

45

Ћићевац

Карађорђева бб

Прекршајни суд у Крушевцу - Одељење у Ћићевцу

46

Чока

Потиска 20

Прекршајни суд у Сенти - Одељење Суда у Чоки

47

Ћуприја

Карађорђева бб

48

Деспотовац

Савеза бораца 71

49

Димитровград

Трг Др Зорана
Ђинђића 2

50

Димитровград

Балканска 81

51

Дољевац

Николе Тесле 69/2

Прекршајни суд у Пироту - Одељење у
Димитровграду
Прекршајни суд у Нишу - Одељење у Дољевцу

52

Голубац

Цара Лазара 17

Прекршајни суд у Пожаревцу - Одељење у Голупцу

53

Горњи
Милановац

Кнеза Александра
Карађорђевића 29

54

Гроцка

Булевар
Ослобођења 22

55

Гуча

Богдана Капелана 3

56

Инђија

Краља Петра И 2

57

Инђија

Дунавска 2

58

Ириг

Николе Тесле 4

Основни суд у Параћину - Судска јединица у Ћуприји
Прекршајни суд у Јагодини - Одељење Суда у
Ћуприји
Основни суд у Деспотовцу
Основно јавно тужилаштво у Деспотовцу
Прекршајни суд у Јагодини - Одељење Суда у
Деспотовцу
Основни суд у Димитровграду

Основни суд у Горњем Милановцу
Основно јавно тужилаштво у Горњем Милановцу
Прекршајни суд у Горњем Милановцу
Прекршајни суд у Београду - Одељење у Гроцкој
Основни суд у Ивањици - Пријемна канцеларија у
Гучи
Прекршајни суд у Чачку - Одељење суда у Гучи
Основни суд у Старој Пазови - Судска јединица у
Инђији
Прекршајни суд у Руми - Одељење у Инђији
Основни суд у Руми - Пријемна канцеларија у Иригу
Прекршајни суд у Руми - Одељење у Иригу

59

Ивањица

Бошка Петровића 9

Основни суд у Ивањици
Основно јавно тужилаштво у Чачку, одељење у
Ивањици
Прекршајни суд у Пожеги - Одељење у Ивањици

60

Јагодина

Кнегиње Милице 15

Прекршајни суд у Јагодини

61

Јагодина

Кнегиње Милице 15

62

Јагодина

Основно јавно тужилаштво у Јагодини
Привредни суд у Крагујевцу - Судска јединица у
Јагодини
Основни суд у Јагодини
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Кнегиње Милице
84-86
63

64

Кањижа

Главни Трг 3

Кикинда

Светозара Милетића
1

65

Кладово

66

Кладово

67

Кнић

22 Септембра бб
Краља Александра
35
Зграда Општине
Кнић

68

Књажевац

Кеј Димитрија
Туцовића 5

69

Коцељева

Карадјордјева 19

70

Косјерић

Олге Грбић 10

71

Косјерић

72

Косовска
Митровица

Радише
Петронијевића 4
Босанска 7

Више јавно тужилаштво у Јагодини
Основни суд у Сенти - Пријемна канцеларија у
Кањижи
Прекршајни суд у Сенти - Одељење Суда у Кањижи
Основни суд у Кикинди
Основно јавно тужилаштво у Кикинди
Прекршајни суд у Кикинди
Основни суд у Неготину - Судска јединица у Кладову
Прекршајни суд у Неготину - Одељење у Кладову
Прекршајни суд у Крагујевцу - Одељење у Книћу
Основни суд у Књажевцу
Основно јавно тужилаштво у Зајечару, одељење у
Књажевцу
Прекршајни суд у Зајечару - Одељење у Књажевцу
Прекршајни суд у Шапцу - Одељење у Коцељеви
Основни суд у Шапцу - Судска јединица у Коцељеви
Основни суд у Пожеги - Пријемна канцеларија у
Косјерићу
Прекршајни суд у Пожеги - Одељење у Косјерићу
Основни суд у Косовској Митровици

Краља Петра И бб

Основно јавно тужилаштво у Косовској Митровици

Немањина 48

Прекршајни суд у Косовској Митровици

73

Ковачица

Маршала Тита 52

74

Ковин

Цара Лазара 83

Крагујевац

Трг војводе
Радомира Путника 4

75

Виши суд у Јагодини

Основни суд у Панчеву - Судска јединица у Ковачици
Прекршајни суд у Панчеву - Одељење у Ковачици
Основни суд у Смедереву - Судска јединица у Ковину
Прекршајни суд у Панчеву - Одељење у Ковину
Апелациони суд у Крагујевцу
Основни суд у Крагујевцу
Виши суд у Крагујевцу

76

Крагујевац

Кнеза Михаила 2

Апелационо јавно тужилаштво у Крагујевцу

77

Крагујевац

Кнеза Михаила 2

78

Крагујевац

Кнеза Михаила 2

Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу

79

Крагујевац

Трг Слободе 3

Прекршајни суд у Крагујевцу

80

Крагујевац

Кнеза Михаила 2

Прекршајни апелациони суд - Одељење у Крагујевцу

81

Крагујевац

Трг Слободе 3

Привредни суд у Крагујевцу

82

Крагујевац

Кнеза Михаила 2

Више јавно тужилаштво у Крагујевцу

83

Краљево

Пљакина 4

Основни суд у Крагујевцу - издвојено одељење
Одељење Управног суда у Крагујевцу

Основни суд у Краљеву
Основно јавно тужилаштво у Краљеву

84

Краљево

85

Краљево

Трг Јована Сарића
број 1
Цара Душана 41

86

Краљево

Карађорђева 5

Прекршајни суд у Краљеву
Привредни суд у Краљеву
Више јавно тужилаштво у Краљеву
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Виши суд у Краљеву
Основни суд у Лозници - Пријемна канцеларија у
Крупњу
Прекршајни суд у Лозници - Одељење у Крупњу

87

Крупањ

1. маја 5

88

Крушевац

Стевана Синђелића
1

89

Крушевац

Балканска 63

90

Крушевац

Трг Косовских
јунака 3

Прекршајни суд у Крушевцу
Привредни суд у Краљеву - Судска јединица у
Крушевцу
Основни суд у Крушевцу
Основно јавно тужилаштво у Крушевцу
Више јавно тужилаштво у Крушевцу
Виши суд у Крушевцу

91

Кучево

Жике Поповића 31

92

Кучево

Жике Поповића 64

93

Кула

Маршала Тита 268

Основни суд у Пожаревцу - Судска јединица у Кучеву
Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу, одељење у
Кучеву
Прекршајни суд у Пожаревцу - Одељење у Кучеву
Основни суд у Врбасу - Судска јединица у Кули
Прекршајни суд у Сомбору - Одељење у Кули
Основни суд у Куршумлији

94

Куршумлија

Палих Бораца 37

95

Лајковац

Носилац Албанске
споменице 4

96

Лазаревац

Карађорђева 19

97

Лазаревац

Карађорђева 19

Основно јавно тужилаштво у Куршумлији
Прекршајни суд у Прокупљу - Одељење у
Куршумлији
Основни суд у Убу - Пријемна канцеларија у Лајковцу
Прекршајни суд у Ваљеву - Одељење у Лајковцу
Основни суд у Лазаревцу
Прекршајни суд у Лазаревцу
Основно јавно тужилаштво у Лазаревцу
Основни суд у Лебану

98

Лебане

Цара Душана 118

Основно јавно тужилаштво у Лебану
Прекршајни суд у Лесковцу - Одељење у Лебану

99

Лесковац

100

Лесковац

101

Лесковац

102

Лесковац

Косте Стаменковића
16

Основни суд у Лесковцу

Пана Ђукића 18
Булевар ослобођења
2

Прекршајни суд у Лесковцу

Пана Ђукића 13

Основно јавно тужилаштво у Лесковцу
Привредни суд у Лесковцу
Више јавно тужилаштво у Лесковцу
Виши суд у Лесковцу
Основни суд у Лозници

103

Лозница

Јована Цвијића бб

Основно јавно тужилаштво у Лозници
Прекршајни суд у Лозници
Привредни суд у Ваљеву - Судска јединица у Лозници
Основни суд у Мионици - Пријемна канцеларија у
Љигу
Прекршајни суд у Ваљеву - Одељење у Љигу

104

Љиг

Карађорђева 37

105

Љубовија

Војводе Мишића 45

Основни суд у Лозници - Судска јединица у Љубовији
Прекршајни суд у Лозници - Одељење у Љубовији
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106

Мајданпек

Трг ослобођења бб

107

Мајданпек

Трг ослобођења бб

108

Мали Иђош

Маршала Тита 23

109

Мали Зворник

Краља Петра И 38

110

Мало Црниће

Маршала Тита бб

111

Медвеђа

112

Мерошина

Солунских ратника
бб
Цара Лазара 7

Основно јавно тужилаштво у Лозници - Одељење у
Љубовији
Основно јавно тужилаштво у Неготину - Одељење у
Мајданпеку
Основни суд у Мајданпеку
Прекршајни суд у Неготину - Одељење у Мајданпеку
Прекршајни суд у Суботици - Одељење суда у Малом
Иђошу
Прекршајни суд у Лозници - Одељење у Малом
Зворнику
Прекршајни суд у Пожаревцу - Одељење у Малом
Црнићу
Прекршајни суд у Лесковцу - Одељење у Медвеђи
Прекршајни суд у Нишу - Одељење у Мерошини
Основни суд у Мионици

113

Мионица

Војводе Мишића 28

Основно јавно тужилаштво у Мионици
Прекршајни суд у Ваљеву - Одељење у Мионици

114
115

Младеновац
Неготин

Краља Александра
Обреновића 76
Краљевића Марка 2

Основни суд у Младеновцу
Основно јавно тужилаштво у Младеновцу
Прекршајни суд у Младеновцу
Прекршајни суд у Неготину
Основни суд у Неготину

116

Неготин

Основно јавно тужилаштво у Неготину

Трг Стевана
Мокрањца 1

Више јавно тужилаштво у Неготину
Виши суд у Неготину
Апелациони суд у Нишу

117

Ниш

Апелационо јавно тужилаштво у Нишу

Трг војводе
Путника бб

Одељење Управног суда у Нишу
Прекршајни апелациони суд - Одељење у Нишу

118

Ниш

119

Ниш

Генерала Милојка
Лешјанина 41А
Светосавска 7а

Прекршајни суд у Нишу
Привредни суд у Нишу
Основни суд у Нишу

120

Ниш

Вожда Карађорђа 23

121

Нова Црња

ЈНА 110

122

Нова Варош

Карађорђева 32

123

Нови Бечеј

Жарка Зрењанина 5

124

Нови Кнежевац

Трг Мосе Пијаде 11

Основно јавно тужилаштво у Нишу
Више јавно тужилаштво у Нишу
Виши суд у Нишу
Основни суд у Кикинди - Пријемна канцеларија у
Новој Црњи
Прекршајни суд у Кикинди - Одељење у Новој Црњи
Основни суд у Пријепољу - Судска јединица у Новој
Вароши
Прекршајни суд у Пријепољу - Одељење у Новој
Вароши
Основни суд у Бечеју - Судска јединица у Новом
Бечеју
Прекршајни суд у Зрењанину - Одељење у Новом
Бечеју
Основни суд у Кикинди - Судска јединица у Новом
Кнежевцу
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Прекршајни суд у Кикинди - Одељење у Новом
Кнежевцу
Основни суд у Новом Пазару
Основно јавно тужилаштво у Новом Пазару
125

Нови Пазар

Житни трг 16

Прекршајни суд у Новом Пазару
Виши суд у Новом Пазару
Више јавно тужилаштво у Новом Пазару
Апелациони суд у Новом Саду
Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду
Основни суд у Новом Саду

126

Нови Сад

Сутјеска 3

Основно јавно тужилаштво у Новом Саду
Привредни суд у Новом Саду
Више јавно тужилаштво у Новом Саду
Виши суд у Новом Саду

127

128

129

Нови Сад

Основни суд у Новом Саду - издвојено одељење

Булевар
Ослобођења 58

Прекршајни суд у Новом Саду
Прекршајни апелациони суд - Одељење у Новом Саду

Нови Сад

Булевар Михајла
Пупина 6

Обреновац

Александра Аце
Симовића 9а

130

Оџаци

Сомборска 21

131

Опово

Рибарска 11

132

Осечина

Карађорђева 78

133

Панчево

134

Панчево

Браће Јовановића 20
Трг Краља Петра И
2-4

Одељење Управног суда у Новом Саду
Основни суд у Обреновцу
Основно јавно тужилаштво у Обреновцу
Прекршајни суд у Обреновцу
Основни суд у Сомбору - Пријемна канцеларија у
Оџацима
Прекршајни суд у Сомбору - Одељење у Оџацима
Прекршајни суд у Панчеву - Одељење у Опову
Основни суд у Ваљеву - Пријемна канцеларија у
Осечини
Прекршајни суд у Ваљеву - Одељење у Осечини
Прекршајни суд у Панчеву
Прекршајни суд у Панчеву - Издвојено одељење
Основни суд у Панчеву

135

Панчево

Војводе Радомира
Путника 13-15

Основно јавно тужилаштво у Панчеву
Привредни суд у Панчеву
Више јавно тужилаштво у Панчеву
Виши суд у Панчеву
Основни суд у Параћину

136

Параћин

Мајора Марка 1

137

Параћин

Томе Живановића
10

Прекршајни суд у Параћину
Основни суд у Руми - Пријемна канцеларија у
Пећинцима
Прекршајни суд у Руми - Одељење у Пећинцима

Основно јавно тужилаштво у Параћину

138

Пећинци

Школска 5

139

Петровац на
Млави

Српских владара
159

Основни суд у Петровцу на Млави
Основно јавно тужилаштво у Петровцу на Млави
Прекршајни суд у Пожаревцу - Одељење у Млави
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Прекршајни суд у Пироту
Основни суд у Пироту
140

Пирот

141

Пландиште

142

Пожаревац

143

Пожаревац

Српских владара
126

Виши суд у Пироту
Основно јавно тужилаштво у Пироту
Више јавно тужилаштво у Пироту
Основни суд у Вршцу - Пријемна канцеларија у
Пландишту
Прекршајни суд у Вршцу - Одељење у Пландишту

Радомира Путника
53
Трг Стевана
Максимовића 1
Дринска 2/2

Основни суд у Пожаревцу
Прекршајни суд у Пожаревцу
Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу

144

Пожаревац

Привредни суд у Пожаревцу

Јована
Шербановића 4

Више јавно тужилаштво у Пожаревцу
Виши суд у Пожаревцу

145

Пожега

Уче Димитријевића
6

146

Прешево

Маршала Тита бб

147

Прибој

Вука Караџића 20

148

Прибој

Лимска 28

149

Пријепоље

Валтерова 171

150

Пријепоље

Основни суд у Пожеги
Основно јавно тужилаштво у Пожеги
Прекршајни суд у Пожеги
Основни суд у Бујановцу - Пријемна канцеларија у
Прешеву
Прекршајни суд у Прешеву
Основни суд у Прибоју
Основно јавно тужилаштво у Пријепољу - Одељење у
Прибоју
Прекршајни суд у Пријепољу - Одељење у Прибоју
Основни суд у Пријепољу
Основно јавно тужилаштво у Пријепољу

0

Прекршајни суд у Пријепољу
Основни суд у Прокупљу

151

Прокупље

21. Српске Дивизије
1

Основно јавно тужилаштво у Прокупљу
Више јавно тужилаштво у Прокупљу
Виши суд у Прокупљу
Прекршајни суд у Прокупљу
Основни суд у Аранђеловцу - Пријемна канцеларија у
Рачи
Прекршајни суд у Крагујевцу - Одељење у Рачи

152

Рача

Карађорђева 48

153

Рача

Карађорђева 48

154

Рашка

Ратка Луковића 23

155

Рашка

Милуна Ивановица
бб

156

Ражањ

Партизанска бб

157

Рековац

Слађана Лукића бб

Основни суд у Рашкој
Основно јавно тужилаштво у Рашкој
Прекршајни суд у Рашкој
Основно јавно тужилаштво у Рашкој - рачуноводство
Основни суд у Алексинцу - Пријемна канцеларија у
Ражњу
Прекршајни суд у Нишу - Одељење у Ражњу
Основни суд у Јагодини - Пријемна канцеларија у
Рековцу
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Основни суд у Руми

158

Рума

Железничка 10

159

Рума

Железничка 13

160

Шабац

Карађорђева 25

161

Шабац

Поп Лукина 2

Прекршајни суд у Шапцу

162

Шабац

Господар Јевремова
8

Више јавно тужилаштво у Шапцу

163

Сечањ

Вожда Карађорђа бб

164

Сечањ

Вожда Карађорђа 69

Основно јавно тужилаштво у Руми
Прекршајни суд у Руми
Основни суд у Шапцу
Основно јавно тужилаштво у Шапцу

Виши суд у Шапцу
Основни суд у Зрењанину - Пријемна канцеларија у
Сечњу
Прекршајни суд у Зрењанину - Одељење у Сечњу
Основни суд у Сенти

165

Сента

Главни Трг 2

Основно јавно тужилаштво у Сенти
Прекршајни суд у Сенти
Основни суд у Шиду
Основно јавно тужилаштво у Сремској Митровици Одељење у Шиду
Прекршајни суд у Сремској Митровици - Одељење
суда у Шиду
Основни суд у Сјеници

166

Шид

Цара Душана 4

167

Сјеница

Ахмета Абдагића бб

168

Смедерево

Омладинска 1

Прекршајни суд у Сјеници
Основно јавно тужилаштво у Новом Пазару Одељење у Сјеници
Основно јавно тужилаштво у Смедереву

169

Смедерево

Омладинска 1

Прекршајни суд у Смедереву

170

Смедерево

Трг Републике 2

Основни суд у Смедереву
Више јавно тужилаштво у Смедереву
Виши суд у Смедереву
Основни суд у Великој Плани - Судска јединица у
Смедеревској Паланци
Прекршајни суд у Смедереву - Одељење суда у
Смедеревској Паланци
Основни суд у Алексинцу - Судска јединица у
Сокобањи
Прекршајни суд у Зајечару - Одељење у Сокобањи

171

Смедеревска
Паланка

Вука Караџића 22

172

Сокобања

Светог Саве 19

173

Сокобања

Светог Саве 21

174

Сомбор

Прекршајни суд у Сомбору

175

Сомбор

Трг Цара Уроша 1
Венац Војводе
Живојина Мишића
23
Венац Војводе
Степе Степановића
13

Одељење Апелационог суда у Новом Саду

176

Сомбор

177

Сомбор

178

Сомбор

Венац Степе
Стапановица бб
Трг Цара Уроша 1

179

Сопот

Космајски Трг 5

Привредни суд у Сомбору

Основни суд у Сомбору
Виши суд у Сомбору
Основно јавно тужилаштво у Сомбору
Више јавно тужилаштво у Сомбору
Прекршајни суд у Младеновцу - Одељење у Сопоту
Основни суд у Младеновцу - Судска јединица у
Сопоту
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180

Србобран

Јована Поповића 25

181

Србобран

Ђуре Јакшића 2

Основни суд у Врбасу - Пријемна канцеларија у
Србобрану
Прекршајни суд у Бечеју - Одељење у Србобрану
Основни суд у Сремској Митровици
Основно јавно тужилаштво у Сремској Митровици

182

Сремска
Митровица

Прекршајни суд у Сремској Митровици

Трг Светог
Димитрија 39

Привредни суд у Сремској Митровици
Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици
Виши суд у Сремској Митровици

183

Стара Пазова

Карађорђева 3

Основни суд у Старој Пазови

184

Стара Пазова

Основно јавно тужилаштво у Старој Пазови

185

Стара Пазова

186

Суботица

Светосавска 6
Ћирила и Методија
18
Трг Лазара Нешића
1

Прекршајни суд у Руми - Одељење у Старој Пазови
Прекршајни суд у Суботици
Одељење Апелационог суда у Новом Саду
Основни суд у Суботици

187

Суботица

Сенћански пут 1

Основно јавно тужилаштво у Суботици
Привредни суд у Суботици
Више јавно тужилаштво у Суботици
Виши суд у Суботици

188

Сурдулица

Српских Владара бб

189

Свилајнац

Светог Саве бб

190

Свилајнац

Светог Саве 64

191

Сврљиг

Радетова 2

192

Темерин

Новосадска 385

193

Тител

Главна 14

194

Топола

Булевар Краља
Александра I 19

195

Трстеник

Доктора
Милуновића бб

Прекршајни суд у Врању - Одељење у Сурдулици
Основни суд у Сурдулици
Основни суд у Деспотовцу - Судска јединица у
Свилајнцу
Прекршајни суд у Јагодини - Одељење Суда у
Свилајнцу
Основни суд у Нишу - Пријемна канцеларија у
Сврљигу
Прекршајни суд у Нишу - Одељење у Сврљигу
Прекршајни суд у Бечеју - Одељење у Темерину
Основни суд у Новом Саду - Пријемна канцеларија у
Темерину
Прекршајни суд у Новом Саду - Одељење у Тителу
Основни суд у Новом Саду - Пријемна канцеларија у
Тителу
Основни суд у Аранђеловцу - Судска јединица у
Тополи
Прекршајни суд у Аранђеловцу - Одељење
прекршајног суда у Тополи
Основно јавно тужилаштво у Трстенику
Основни суд у Трстенику
Прекршајни суд у Трстенику
Основни суд у Новом Пазару - Судска јединица у
Тутину
Прекршајни суд у Новом Пазару - Одељење у Тутину

196

Тутин

Његошева 12

197

Тутин

Омладинска 7

198

Уб

199

Уб

Трећег Октобра 4
Краља Петра
ослободиоца 60а/1

Основни суд у Убу
Основно јавно тужилаштво у Убу
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200

Уб

7. јула 11

Прекршајни суд у Ваљеву - Одељење у Убу

201

Ужице

Марије Маге
Магазиновић 11

Привредни суд у Ужицу
Прекршајни суд у Ужицу
Основни суд у Ужицу

202

Ужице

Основно јавно тужилаштво у Ужицу

Наде Матић 6

Више јавно тужилаштво у Ужицу
Виши суд у Ужицу
Основно јавно тужилаштво у Ваљеву

203

Ваљево

Вука Караџића 5

Прекршајни суд у Ваљеву
Више јавно тужилаштво у Ваљеву
Основни суд у Ваљеву

204

Ваљево

205

Варварин

206

Варварин

Карађорђева 48-50

Привредни суд у Ваљеву
Виши суд у Ваљеву
Основни суд у Крушевцу - Судска јединица у
Варварину

Марина
Мариновића бб
Марина
Мариновића бб

Прекршајни суд у Крушевцу - Одељење у Варварину
Основни суд у Великој Плани
Основно јавно тужилаштво у Великој Плани
Прекршајни суд у Смедереву - Одељење суда у
Великој Плани
Основно јавно тужилаштво у Великом Градишту
Прекршајни суд у Пожаревцу - Одељење у Великом
Градишту
Основни суд у Великом Градишту
Основни суд у Сурдулици - Судска јединица у
Владичином Хану
Основно јавно тужилаштво у Владичином Хану
Прекршајни суд у Врању - Одељење у Владичином
Хану
Основни суд у Шапцу - Пријемна канцеларија у
Владимирцима
Прекршајни суд у Шапцу - Одељење у Владимирцима
Основни суд у Лесковцу - Судска јединица у
Власотинцу
Прекршајни суд у Лесковцу - Одељење у Власотинцу

207

Велика Плана

Момира Гајића 7

208

Велико
Градиште

Житни Трг бб

209

Владичин Хан

Светосавска 1

210

Владичин Хан

Светосавска 39

211

Владимирци

Светог Саве 59

212

Власотинце

Марка Орешковића
3

213

Врање

Краља Милана 2

Основни суд у Врању

214

Врање

Задарска 2

Прекршајни суд у Врању
Привредни суд у Лесковцу - Судска јединица у Врању

215

Врање

Основно јавно тужилаштво у Врању

Краља Стефана
Првовенчаног 1

Више јавно тужилаштво у Врању
Виши суд у Врању
Основни суд у Врбасу

216

217

Врбас

Палих Бораца 9/ц

Основно јавно тужилаштво у Врбасу

Врњачка Бања

Булевар српских
ратника бб

Прекршајни суд у Новом Саду - Одељење у Врбасу
Основни суд у Краљеву - Судска јединица у Врњачкој
Бањи
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Крушевачка 17а

Прекршајни суд у Краљеву - Одељење у Врњачкој
Бањи

218

Врњачка Бања

219

Вршац

220

Вршац

221

Вршац

Жарка Зрењанина
41-43
Жарка Зрењанина
38
Васка Попе 7

222

Жабаљ

Светог Николе 32

223

Жабаљ

Николе Тесле 45

224

Жабари

Кнеза Милоша 93

225

Жагубица

Трг ослобођења 1

226

Зајечар

Трг Ослобођења 30

227

Зајечар

Основно јавно тужилаштво у Зајечару

228

Зајечар

Трг Ослобођења бб
Генерала Гамбете
44

229

Зајечар

Генерала Гамбете
бб

Више јавно тужилаштво у Зајечару

230

Житиште

Прекршајни суд у Зрењанину - Одељење у Житишту

231

Житорађа

232

Зрењанин

Цара Душана 15
Топличких хероја
10
Житни трг бб

Основни суд у Вршцу
Основно јавно тужилаштво у Вршцу
Прекршајни суд у Вршцу
Основни суд у Новом Саду - Пријемна канцеларија у
Жабљу
Прекршајни суд у Бечеју - Одељење у Жабљу
Основни суд у Пожаревцу - Пријемна канцеларија у
Жабарима
Прекршајни суд у Пожаревцу - Одељење у Жабарима
Основни суд у Петровцу на Млави - Судска јединица
у Жагубици
Прекршајни суд у Пожаревцу - Одељење у Жагубици
Основни суд у Зајечару
Привредни суд у Зајечару
Прекршајни суд у Зајечару
Виши суд у Зајечару
Прекршајни суд у Нишу - Одељење у Житорађи
Прекршајни суд у Зрењанину
Основни суд у Зрењанину
Основно јавно тужилаштво у Зрењанину

233

Зрењанин

Кеј 2. октобра 1

Привредни суд у Зрењанину
Више јавно тужилаштво у Зрењанину
Виши суд у Зрењанину

234

Звечан

Карађорђева бб

Више јавно тужилаштво у Косовској Митровици
Виши суд у Косовској Митровици

Продужење постојећих лиценци мора да обухвати техничку подршку од произвођача
софтвера и добављача за све време трајања уговора. Лиценца за продужење одржавања
постојеће заштите од малвера треба да буде јединствена, централно управљива и да
обезбеди несметано коришћење софтвера према следећим техничким захтевима:
 Мора да обухвати заштиту за оперативне системе Windows XP/Vista/7/8/10, Windows
Server 2003/2008/2012/R2/2016, Windows Mobile 5/6.x, Mac OS, Linux/FreeBSD,
Android 2.x и новији, те да обезбеди централизовано управљање путем
администраторске конзоле за све инстанце и модуле заштите.
 Мора да осигура рад заштите у виртуелном окружењу уз подешавање оптималног
скенирања дељених ресурса виртуелних машина на хосту као и да омогући заштиту
на нивоу хипервизора VMware без инсталације клијената на виртуелним машинама;
 Мора да обухвати могућност ефикасне заштите од малвера односно вируса, црва,
тројанаца, адвер и спајвер софтвера, руткит-ова;
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 Решење мора да поседује заштиту за мобилне уређаје на захтеваним платформама
(mobile device management, mobile endpoint security, BYOD подршка) која је
управљива путем јединствене ценралне конзоле из које се надгледају остале
компоненте заштите на подржаним платформама и оперативним системима;
 Мора да обухвата контролу потенцијално нежељених апликација као што су IM, P2P,
VoIP и сл. (апликације које нису злонамерне по својој природи али политиком наше
организације нису дозвољене за коришћење);
 Мора да обезбеди детекцију рањивости над протоколима као што су SMB, RPC, RDP
и да омогући заштиту пре изласка званичне закрпе од стране произвођача софтвера
и њене примене;
 Могућност спречавања извршавања дефинисане апликације на рачунару;
 Мора да омогући контролу и блокирање одређених уређаја на радним станицама
(CD/DVD, IrDA уређаји, уређаји повезани путем USB, Bluetooth и Firewire у складу
са дефинисаном полисом, као и могућност прикупљања лог фајлова са тих уређаја;
 Могућност заштите од тзв. zero-day претњи – проактивна заштита од познатих и
непознатих претњи;
 Могућност провере рачунара у односу на низ правила и услова постављених од
стране систем администратора и у односу на њихову испуњеност дозволи приступ
рачунарској мрежи или смести рачунар у карантин (Network Access Control, NAC
функционалност). NAC мора минимално да пружи могућност провере присутности
и ажурираности антивирусног софтвера и да ли је примењен одговарајући „service
pack“ на оперативни систем рачунара;
 Могућност централизованог управљања и администрације решења, даљинске
инсталације решења на клијентским и серверским уређајима, као и Интернет приступ
конзоли за надгледање и управљање заштитом. Конзола мора да омогући
дефинисање различитих права приступа администраторима у зависности од
политике наше институције;
 Могућност уклањања и дезинфекције претње даљинским путем са издвојене
локације;
 Могућност централизованог ажурирања антивирусних и других дефиниција;
 Могућност праћења и извештавања о појави претњи и другим битним догађајима на
систему као и акцијама које су уследиле након детекције претње или других догађаја;
 Могућност увоза група и корисника из Microsoft активног директоријума како би се
на њих примениле дефинисане полисе;
 Могућност аутоматског синхронизовања са активним директоријумом, где ће
приликом детектовања новог рачунара који је члан домена он аутоматски бити
увезен у конзолу за централизовано управљање и на њега ће се аутоматски
применити дефинисана полиса за групу корисника којој припада;
 Могућност детаљног извештавања и креирања извештаја са могућношћу њиховог
извожења у различите формате нпр. TXT, PDF, CSV и сл.;
 Могућност за коришћење модула за Bootable System Recovery, као и медије за
опоравак система приликом тежих инфекција;
 Могућност детекције малвера кроз скенирање HTTPS протокола и компримованих
фајлова;
 Могућност дефинисања правила за системске регистре, процесе, апликације и
фајлове, као и детекцију претњи на основу понашања система (Host Intrusion
Prevention System, HIPS функционалност);
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 Мора да поседује интегрисан алат за даљинско снимање слике процеса на
клијентском рачунару (активни процеси, инсталирани софтвер, регистар база,
мрежне конекције итд.) и уклањање тако уочених нежељених сервиса дањинским
путем;
 Мора да обезбеди коришћење интегрисаног алата за креирање независних медија за
чишћење и опоравак система у случају тежих инфекција малвером (SysRescue
фукнционалност);
 Могућност праћења и обавештавања о променама на системским фајловима и
апликацијама које приступају интернету (Application Modification Detection, AMD
фукнционалност);
 Могућност самоодбране од малвера чија је намера да искључи заштиту на серверима
или клијентским уређајима;
 Могућност контроле Интернет саобраћаја на мрежи на основу дефинисаних
Интернет полиса, интеграције са активним директоријумом и филтера за
категоризацију садржаја;
 Могућност коришћења интегрисаног заштитног зида и модула за заштиту од
безвредне е-поште на клијентским уређајима;
 Могућност интеграције са Microsoft NAP (Network Access Protection) сервисом, тако
што даје могућност забране или дозволе приступа осетљивим садржајима на мрежи,
путем SHV додатка за сервере (System Health Validator фукнционалност) i SHA
додатка за клијенте (System Health Agent fukncionalnost);
 Јединствена лиценца за ово решење мора да осигура доступност најновијих модула
за заштиту и њихово редовно ажурирање од стране произвођача софтвера, техничку
подршку произвођача софтвера путем Интернета, е-поште и телефоном без
ограничења, као и техничку подршку добављача путем е-поште и телефона током
радног времена, без додатне надокнаде.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. Обавезни услови
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, одређене чланом 75. ЗЈН, а чију испуњеност доказује на
следећи начин:
Р.
бр.
1.

2.

3.

4.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је понуђач регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН)
Да понуђач и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ
организоване криминалне групе, да није
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
осуђиван за кривична дела против привреде,
УЧЕШЋЕ
кривична дела против животне средине,
(образац 3 за понуђача и образац
кривично дело примања или давања мита,
4 за подизвођача), којом понуђач
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка
под пуном материјалном и
2) ЗЈН)
кривичном одговорношћу
Да је понуђач измирио доспеле порезе,
потврђује да испуњава услове за
доприносе и друге јавне дажбине у складу са
учешће у поступку јавне набавке
прописима Републике Србије или стране
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и
државе, ако има седиште на њеној територији
став 2. ЗЈН
(члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН)
Да је понуђач при састављању своје понуде
поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као
и да нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде (члан
75. став 2. ЗЈН)

2. Додатни услови
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
додатне услове за учешће, одређене чланом 76. ЗЈН и овом конкурсном документацијом,
а чију испуњеност доказује на следећи начин:
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Р.
бр.
5.

6.

7.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Да је понуђач у периоду од 1. јануара
2014. године до дана подношења понуде
пружио услуге истоврсне или у
претежном делу сличне услугама које су
предмет ове јавне набавке у смислу
сложености и опсега (где је антивирусни
софтвер коришћен од стране најмање
10.000 регистрованих корисника), у
оквиру једног уговорног односа.
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
- Да понуђач има важећи сертификат ISO
9001:2008 или одговарајући;

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
- ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ
НАРУЧИОЦА
(образац 5) из које се јасно и
недвосмислено види назив и седиште
наручиоца, врста пружених услуга,
датум почетка и завршетка пружања
услуга и број регистрованих корисника
антивирусног софтвера.
- КОПИЈА ВАЖЕЋЕГ
СЕРТИФИКАТА
ISO 9001:2008 или одговарајућег;

- КОПИЈА ВАЖЕЋЕГ
- Да понуђач има важећи сертификат или
СЕРТИФИКАТА
потврду произвођача понуђеног софтвера
из
ког
се
јасно
и недвосмислено види да
или
надлежног
дистрибутера
о
је
понуђач
овлашћен за продају
партнерском статусу са произвођачем
софтвера и пружање техничке подршке
понуђеног софтвера.
корисницима у Републици Србији
ИЛИ
- КОПИЈА ПОТВРДЕ
ПРОИЗВОЂАЧА ПОНУЂЕНОГ
СОФТВЕРА ИЛИ НАДЛЕЖНОГ
ДИСТРИБУТЕРА
из које се јасно и недвосмислено види
да је понуђач овлашћен за продају
софтвера и пружање техничке подршке
корисницима у Републици Србији.
- ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
КАПАЦИТЕТУ
Да понуђач, у тренутку подношења
понуде, има радно ангажована најмање (образац 6), у којој понуђач за свако од
три лица која имају сертификате издате радно ангажованих лица наводи име и
презиме, назив сертификата, назив
од стране произвођача понуђеног
издаваоца
сертификата и врсту радног
софтвера
у
смислу
техничке
ангажовања (радни однос, уговор о
специјализације за понуђени софтвер.
делу, уговор о ПП пословима,
уговор о допунском раду и слично),
- КОПИЈЕ СЕРТИФИКАТА
из којих се јасно и недвосмислено виде
имена и презимена носилаца
сертификата, називи сертификата и
назив издаваоца сертификата.
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3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова наведених
под 1, 2, 3. и 4, услове наведене под 5. и 6. понуђач мора да испуњава самостално, док
услов наведен под 7. понуђач и подизвођач могу да испуњавају заједно.
4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са
чланом 81. Закона
Носилац посла је дужан да за сваког понуђача из групе понуђача достави доказе о
испуњености услова наведених под 1, 2, 3, 4. и 6, док услове наведене под 5. и 7. група
понуђача испуњава заједно.
5. Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона
Испуњеност обавезних услова наведених под 1, 2, 3. и 4. понуђач доказује у складу са
чланом 77. став 4. ЗЈН – достављањем Изјаве о испуњености обавезних услова за учешће
(образац 3 за понуђача и образац 4 за подизвођача), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН.
Испуњеност додатних услова наведених под 5, 6. и 7. понуђач доказује достављањем
тражене документације.
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре,
није дужан да достави доказе о испуњености услова наведених под 1, 2. и 3.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници
надлежног органа, али је у понуди дужан да се позове на ту интернет страницу.
Понуђач односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о
било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда на
основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да тражи да
достави копије захтеваних доказа, а може да тражи на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.
Уколико понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави
тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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Докази које ће наручилац захтевати пре доношења одлуке о додели уговора:
Р.
бр.

1.

2.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је понуђач регистрован код
надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (члан 75. став 1.
тачка 1) ЗЈН)

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Правно лице и предузетник
Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда
Физичко лице
Није применљиво
Да понуђач и његов законски заступник Правно лице
није осуђиван за неко од кривичних Извод из казнене евиденције, односно
дела као члан организоване криминалне уверење надлежног суда и надлежне
групе, да није осуђиван за кривична полицијске
управе
Министарства
дела против привреде, кривична дела унутрашњих послова да понуђач и
против животне средине, кривично дело његов
законски
заступник
није
примања или давања мита, кривично осуђиван за неко од кривичних дела као
дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) члан организоване криминалне групе,
ЗЈН)
да није осуђиван за неко од кривичних
дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично
дело преваре, односно:
2.1) Извод из казнене евиденције
основног и вишег суда на чијем је
подручју седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица (за
понуђача) и
2.2) Извод из казнене евиденције
Посебног одељења (за организовани
криминал) Вишег суда у Београду (за
понуђача) и
2.3) Уверење из казнене евиденције
надлежне
полицијске
управе
Министарства унутрашњих послова за
сваког од законских заступника (захтев
се подноси према месту рођења или
према месту пребивалишта) (за
законског заступника понуђача)
Предузетник и физичко лице
Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да
није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело
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Да је понуђач измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије
или стране државе, ако има седиште на
њеној територији (члан 75. став 1. тачка
4) ЗЈН)
3.

4.

Да је понуђач при састављању своје
понуде
поштовао
обавезе
које
произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (члан 75. став
2. ЗЈН)

примања или давања мита, кривично
дело преваре, односно:
2.1) Уверење из казнене евиденције
надлежне
полицијске
управе
Министарства унутрашњих послова
(захтев се подноси према месту рођења
или према месту пребивалишта)
*Докази наведени под 2.1), 2.2) и 2.3) не
могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда, односно морају бити
издати после 11. октобра 2017. године
Правно лице, предузетник и физичко
лице
Потврда да је понуђач измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне
дажбине, односно:
3.1)
Уверење
Пореске
управе
Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
3.2) Уверење надлежне локалне
самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних
прихода
*Докази наведени под 3.1) и 3.2) не могу
бити старији од два месеца пре
отварања понуда, односно морају бити
издати после 11. октобра 2017. године
Правно лице, предузетник и физичко
лице
Испуњеност овог услова понуђач
доказује достављањем Изјаве о
испуњености обавезних услова за
учешће (образац 3 за понуђача и
образац 4 за подизвођача) и наручилац
неће тражити достављање другог доказа
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
2. Начин на који ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје
две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити
додељен путем жребања, јавно, у присуству представника понуђача. Сви понуђачи чије
су понуде прихватљиве и који су исто рангирани, биће благовремено позвани да
присуствују поступку доделе уговора путем жребања. Приликом жребања,
представници понуђача ће на посебним хартијама унети име понуђача и ставити тако
попуњену хартију у идентичне празне коверте које добијају од чланова Комисије за јавну
набавку. Члан Комисије за јавну набавку ће коверте ручно промешати пред
представницима понуђача, а затим ће насумице извлачити коверте и рангирати понуде
према редоследу извлачења коверата, о чему се сачињава записник. У случају да се
уредно позвани представник понуђача не одазове позиву за жребање, чланови Комисије
за јавну набавку ће пред присутним овлашћеним представницима понуђача, у идентичну
празну коверту ставити хартију са именом одсутног понуђача, те ће и ова коверта
учествовати у поступку жребања. На исти начин ће бити поступано и ако поступку
жребања не присуствује ниједан понуђач.
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V ОБРАСЦИ
1. ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ (попунити и залепити на коверту/кутију)

датум и сат подношења:
(попуњава Писарница)

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

- АНТИВИРУСНИ СОФТВЕР ЗА ПОТРЕБЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА РЕДНИ БРОЈ 39/2017

НАРУЧИЛАЦ:
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
НЕМАЊИНА 22-26
11000 БЕОГРАД
ПОНУЂАЧ:
назив:
адреса:
број телефона:
број телефакса:
електронска адреса:
име и презиме лица за контакт:
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2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1) Подносим понуду број ____________________ од __________ 2017. године за јавну
набавку услуга у отвореном поступку – антивирусни софтвер за потребе
правосудних органа, редни број 39/2017, а у складу са свим условима и захтевима
из Конкурсне документације објављене на Порталу јавних набавки дана 23.
новембра 2017. године, укључујући и све евентуалне измене наведеног документа:
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив
из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Број текућег рачуна
Назив пословне банке код које се
води текући рачун
Статус понуђача (заокружити)
Врста правног лица (заокружити)

а) правно лице
б) предузетник
в) физичко лице
а) велико
б) средње
в) мало
г) микро

2) Понуду дајем (заокружити):
а) самостално
б) као заједничку понуду
в) са подизвођачем
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени
назив из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат
укупне
вредности
набавке који ће извршити
Део предмета набавке који ће
извршити
Пословно име или скраћени
назив из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат
укупне
вредности
набавке који ће извршити
Део предмета набавке који ће
извршити
Напомена: Ову страницу по потреби копирати у довољном броју примерака
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени
назив из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Пословно име или скраћени
назив из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Напомена: Ову страницу по потреби копирати у довољном броју примерака
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3) Понуђена цена:
______________________ (словима: ______________________________________
______________________________________________________) динара без ПДВ,
______________________ (словима: ______________________________________
________________________________________________________) динара са ПДВ.
4) Рок важења понуде:
___ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана од дана отварања понуда).
5) Структура цене:

1

2

опис услуга
(према захтевима из
Техничке пецификације)
1
продужење права коришћења и
одржавање антивирусне заштите ESET
Endpoint Protection Advanced у периоду
од 24 месеца рачунајући од дана
ступања на снагу уговора о јавној
набавци
обука запослених у
правосудним органима

јед.
мере
2

кол. по
јед.
јед.
цена без
мере
ПДВ
3
4

ком.

12.080

ком.

234

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА:

укупна
цена
без ПДВ
5 (3x4)

ПДВ
у%
6

/////////

6) Рок плаћања:
Једнократно: у року 20 дана од дана пријема исправног рачуна и примопредајног записника
о квалитативном и квантитативном пријему услуга. Записник потписују и овлашћени
представници добављача и наручиоца.
7) Рок пружања услуга:
Рок пружања услуга износи 7 дана од дана увођења добављача у посао од стране наручиоца.
Период важења лиценци антивирусног софтвера траје 24 месеца рачунајући од дана
ступања на снагу уговора о јавној набавци.
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укупна
цена
са ПДВ
7 (5+6)

8) Место пружања услуга:
Седишта правосудних органа у Републици Србији, у складу са Законом о седиштима и
подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“, бр. 116/08 и 101/13 –
др. закон).
У складу са захтевима из Техничке спецификације (поглавље II).
Из објективних разлога наручилац може да одреди друго место и начин пружања услуге
обуке запослених лица у служби информатике сваког од правосудних органа ради
ефикаснијег извршења услуге уз оптимално коришћење ресурса корисника.
9) Квалитет:
У складу са захтевима из Техничке спецификације (поглавље II).
Испуњеност свих захтева из Техничке спецификације (поглавље II) понуђач доказује
достављањем описне литературе и лифлета произвођача (брошуре, проспекти) са детаљним
информацијама о понуђеном софтверу (у погледу карактеристика, квалитета, стандарда и
др).
10) Ажурирање верзија програма и антивирус дефиниција:
Добављач је дужан да обезбеди бесплатно ажурирање верзије програма и антивирус
дефиниција у периоду од 24 месеца рачунајући од дана ступања на снагу уговора о јавној
набавци.
Добављач је дужан да наручиоцу омогући коришћење софтвера и након истека важења
лиценци, односно након истека периода од 24 месеца рачунајући од дана ступања на снагу
уговора о јавној набавци. И уколико софтвер не буде имао могућност ажурирања, мора
постојати могућност коришћења неажурираног софтвера.
11) Техничка подршка:
Добављач је дужан да за предметни софтвер омогући коришћење стручне техничке помоћи
од стране произвођача, као и да пружи ауторизовану техничку подршку путем електронске
поште, телефона или web-a 24 сата дневно, седам дана недељно, 365 дана годишње.
12) Напомена:
Јединичне цене су фиксне.
У цену су укључени сви зависни и уобичајени пратећи трошкови понуђача. Ако понуђена
цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их одвојено искаже у
динарима и урачуна у јединичну цену.
Износ увозне царине у динарима
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Износ других дажбина у динарима
Укупно у динарима
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у
Конкурсној документацији. Сагласни смо да наведени услови у целини представљају
саставни део уговора.
Упутство за попуњавање структуре цене:
У колону 4 уписати јединичну цену по јединици мере без ПДВ- а за сваку ставку.
У колону 5 уписати укупну цену без ПДВ (колона 3 х колона 4) за сваку ставку.
У колону 6 уписати стопу ПДВ у % за сваку ставку.
У колону 7 уписати укупну цену са ПДВ-ом (колона 5 + колона 6) за сваку ставку.
Уписати укупну понуђену цену без ПДВ и укупну понуђену цену са ПДВ.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, потребно је да се
одвојено искаже у динарима и урачуна у јединичну цену, у посебној табели.

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________
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3. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ
за јавну набавку услуга у отвореном поступку – антивирусни софтвер за потребе
правосудних органа, редни број 39/2017
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач _________________________________________,
са седиштем у ____________________, ул. ___________________________________
бр. ___, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу даје следећу изјаву:
ИЗЈАВА
Изричито наводим да испуњавам услове из члана 75. ЗЈН, и то:
- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН);
- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН);
- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)
(члан 75. став 1. тачка 3) ЗЈН);
- Понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера
забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (члан 75. став 2. ЗЈН).

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________

Напомене:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена, потписана и
печатом оверена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.
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4. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ
за јавну набавку услуга у отвореном поступку – антивирусни софтвер за потребе
правосудних органа, редни број 39/2017
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач _________________________________________,
са седиштем у ____________________, ул. ___________________________________
бр. ___, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу даје следећу изјаву:
ИЗЈАВА
Изричито наводим да испуњавам услове из члана 75. ЗЈН, и то:
- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН);
- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН);
- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (члан 75. став 1. тачка 3) ЗЈН);
- Подизвођач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера
забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (члан 75. став 2. ЗЈН).

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________

Напомене:
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.
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5. ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА
Назив наручиоца
Адреса седишта
ПИБ
Матични број
Лице за контакт
Број телефона
На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), издајем следећу
ПОТВРДУ
да је понуђач ___________________________________________________, са седиштем
у ______________________, ул. _______________________________________ бр. ____,
у периоду од ___________________________ до _________________________ године
датум почетка пружања услуга датум завршетка пружања услуга
савесно и поштено пружио услуге:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
навести врсту пружених услуга и број регистрованих корисника антивирусног софтвера

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга –
антивирусни софтвер за потребе правосудних органа, редни број 39/2017.
датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица наручиоца
___________________

Напомена:
По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.
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6. ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
за јавну набавку услуга у отвореном поступку – антивирусни софтвер за потребе
правосудних органа, редни број 39/2017

име и презиме

назив сертификата и
назив издаваоца
сертификата

врста радног ангажовања
(радни однос, уговор о делу,
уговор о ПП пословима,
уговор о допунском раду и сл.)

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни и уз ову изјаву за
сва наведена лица прилажем копије сертификата.
датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________

Напомена:
По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.
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7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
за јавну набавку услуга у отвореном поступку – антивирусни софтвер за потребе
правосудних органа, редни број 39/2017
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), понуђач ____________________________________________,
са седиштем у _____________________, ул. __________________________________
бр. ___, даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________

Напомене:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена, потписана и
печатом оверена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. По
потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.
У случају постојања основане сумње у истинитост ове изјаве, наручилац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона
којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у
смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга у отвореном поступку – антивирусни софтвер за потребе
правосудних органа, редни број 39/2017
врста трошка

износ трошка у динарима

УКУПНО

Напомене:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Уколико поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Достављање овог обрасца није обавезно.

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________
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VI МОДЕЛ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПРОДУЖЕЊА ПРАВА
КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА АНТИВИРУСНЕ ЗАШТИТЕ ESET ENDPOINT
PROTECTION ADVANCED ЗА ПОТРЕБЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА

закључен између:

1. Републике Србије - Министарства правде,
са седиштем у Београду, Немањина 22-26, ПИБ:
108510096, МБ: 17855204, које заступа Нела
Кубуровић, министар (у даљем тексту:
Наручилац)
и
2. ____________________________________, са
седиштем
у
____________________,
________________________________
_____,
ПИБ: ___________, МБ: ________ које заступа
________________________________________,
директор (у даљем тексту: Пружалац услуга)
који у потпуности одговара Наручиоцу за
извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача
- са подизвођачима:
_____________________________________, са
седиштем
у
____________________,
________________________________
_____,
ПИБ: ___________, МБ: ________, које заступа
__________________________, директор, за део
предмета набавке _________________________
_______________________________________, у
проценту укупне вредности од ___ % (не већи
од 50%);
_____________________________________, са
седиштем
у
____________________,
________________________________
_____,
ПИБ: ___________, МБ: ________, које заступа
__________________________, директор, за део
предмета набавке _________________________
_______________________________________, у
проценту укупне вредности од ___ % (не већи
од 50%);
- односно са члановима групе понуђача:
____________________________________, са
седиштем
у
____________________,
________________________________
_____,
ПИБ: ___________, МБ: ________, које заступа
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_______________________________, директор
и __________________________________, са
седиштем
у
____________________,
________________________________
_____,
ПИБ: ___________, МБ: ________, које заступа
_______________________________, директор
који одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу, сагласно Споразуму о заједничком
наступању,
број
___________
од
___________________ године, који је у прилогу
Уговора и чини његов саставни део (Прилог 1).
Напомена: У случају учешћа већег броја чланова групе понуђача или подизвођача, ову
и претходну страницу копирати у довољном броју примерака.

Уводне одредбе
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке услуга чији су предмет
услуге продужења права коришћења и одржавања антивирусне заштите ESET Endpoint
Protection Advanced, редни број 39/2017;
- да је Пружалац услуга дана ________ (попуњава понуђач) 2017. године доставио
понуду број: ___________ (попуњава понуђач) од _________ (попуњава понуђач)
2017. године, која у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне
документације, а која је у прилогу Уговора и чини његов саставни део (Прилог 2);
- да је Наручилац уз примену критеријума најнижа понуђена цена донео Одлуку о
додели уговора број: 404-02-83/2017-12//// од //////////// 2017. године, којом је Уговор
доделио Пружаоцу услуга.
Предмет Уговора
Члан 2.
Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем услуга
продужења права коришћења и одржавање антивирусне заштите ESET Endpoint
Protection Advanced за потребе правосудних органа у Републици Србији (у даљем тексту:
Корисници), у свему према понуди Пружаоца услуга и Техничкoј спецификацији
Наручиоца која је у прилогу Уговора и чини његов саставни део (Прилог 3), и то:

страница 41 од 53

1

2

опис услуга
(према захтевима из
Техничке пецификације)
1
продужење права коришћења и одржавање
антивирусне заштите ESET Endpoint Protection
Advanced у периоду од 24 месеца рачунајући
од дана ступања на снагу Уговора

јединица
мере

количина по
јединици мере

2

3

ком.

12.080

ком.

234

обука запослених у правосудним органима

Предмет Уговора обухвата и обуку најмање по једног лица запосленог у служби
информатике сваког од Корисника.
Пружалац услуга се обавезује да пружи услуге из става 1. овог члана, а Наручилац се
обавезује да Пружаоцу услуга за то плати уговорену цену
Уговорена цена
Члан 3.
Уговорена цена износи ________________________ (попуњава понуђач) (словима:
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________)
(попуњава
понуђач) динара без ПДВ, односно ___________________________________
(попуњава понуђач) (словима: ________________________________________________
_____________________________________________________________)
(попуњава
понуђач) динара са ПДВ.
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу
којих су одређене.
Уговорена цена обухвата цену предметних услуга и све остале трошкове који су
потребни за извршење Уговора, и то:

1

2

опис услуга
(према захтевима из
Техничке пецификације)
1
продужење права коришћења и
одржавање антивирусне заштите
ESET Endpoint Protection
Advanced у периоду од 24 месеца
рачунајући од дана ступања на
снагу Уговора
обука запослених у
правосудним органима

2

кол. по
јед.
мере
3

ком.

12.080

ком.

234

јед.
мере

јед. цена
без ПДВ
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4

укупна
цена
без ПДВ
5 (3x4)

ПДВ
у%
6

укупна
цена
са ПДВ
7 (5+6)

УКУПНО УГОВОРЕНА ЦЕНА:

/////////

Средства за обавезе по Уговору обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за
2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 99/16). Плаћање обавеза које доспевају у 2017.
години биће вршено до висине одобрених апропријација за ту намену, у складу са
законом којим се уређује буџет за 2017. годину. Плаћање обавеза које доспевају у 2018.
и 2019. години биће вршено највише до износа средстава која ће им за ту намену бити
одобрена у 2018. и 2019. години.
Начин, рок и услови плаћања
Члан 4.
Плаћање услуга наведених у члану 3. Уговора се врши једнократно, у року од 20 дана од
дана пријема исправног рачуна и примопредајног записника о квалитативном и
квантитативном пријему услуга. Записник потписују и овлашћени представници
Пружаоца услуга и Наручиоца.
Даном пријема сматра се дан наведен на заводном штамбиљу Наручиоца.
Плаћање се врши на рачун Пружаоца услуга број: ____________________ (попуњава
понуђач) који се води код ____________________________________ (попуњава
понуђач) банке.
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са могућностима
извршења буџета Републике Србије.
По исплати уговорне цене на начин одређен Уговором, престају све финансијске обавезе
Наручиоца према Пружаоцу услуга по основу и у вези са Уговором.
Уговорени рок
Члан 5.
Рок за продужење права коришћења и одржавања антивирусне заштите износи 7 (седам)
дана, а рок извршења услуге обуке износи 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао
Пружаоца услуга од стране Наручиоца.
Увођење у посао се записнички констатује.
Виша сила
Члан 6.
Уговорени рок из члана 5. Уговора може се продужити изменом Уговора у следећим
случајевима:
- природни догађаји који имају карактер више силе,
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- прекид извршења Уговора као последица мера предвиђених актима државних органа,
- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила,
- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима
надлежних органа, за које није одговоран Пружалац услуга.
У случају наступања околности из става 1. овог члана, уговорна страна која захтева
измену Уговора дужна је да докаже основаност тог захтева.
Захтев за продужење рока за извршење овог уговора Пружалац услуга подноси
Наручиоцу у писаном облику, у року од 3 (три) дана од дана сазнања за наступање
околности из става 1. овог члана.
Не може се тражити измена Уговора због ванредних околности које су настале после
истека рока предвиђеног за извршење Уговора.
Средства финансијског обезбеђења
Члан 7.
Пружалац услуга је дужан да у року од 10 дана од дана закључења Уговора Наручиоцу
достави банкарску гаранцију за добро извршење посла са клаузулама неопозива,
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини од 10% од
уговорене цене без ПДВ, са роком важења 24 месеца и 30 дана рачунајући од дана
ступања на снагу Уговора. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико
Пружалац услуга не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен Уговором.
Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних
које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену
месну надлежност за решавање спорова.
Ако се за време трајања Уговора промени уговорени рок, Пружалац услуга је дужан да
продужи рок важења банкарске гаранције за добро извршење посла.
Измена Уговора
Члан 8.
Наручилац може након закључења Уговора без спровођења поступка јавне набавке да
повећа обим предмета набавке, с тим да вредност Уговора може бити повећана
максимално до 5% од уговорене цене из члана 3. став 1. Уговора, при чему укупна
вредност повећања Уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1.
Закона о јавним набавкама.
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Обавезе Пружаоца услуга
Члан 9.
Пружалац услуга се обавезује да:
- се уредно одазове на позив Наручиоца поводом увођења у посао;
- предметне услуге пружи у свему према Понуди Пружаоца услуга;
- заједно са рачуном за пружене услуге испостави и примопредајни записник о
квантитативном и квалитативном пријему услуга;
- утврђене недостатке у количини и квалитету отклони у року од 20 дана од дана
сачињавања записника о рекламацији;
- омогући коришћење стручне техничке помоћи од стране произвођача, као и
пружање ауторизоване техничке подршке путем електронске поште, телефона или webа, 24 сата дневно, 7 дана недељно, 365 дана годишње;
- обезбеди бесплатно ажурирање верзија програма и антивирус дефиниција у
периоду од 24 месеца рачунајући од дана ступања на снагу Уговора.
Обавезе Наручиоца
Члан 10.
Наручилац се обавезује да:
- Пружаоца услуга уведе у посао у року од пет дана од дана ступања на снагу
Уговора и о томе сачини записник са Пружаоцем услуга;
- плати уговорену цену за пружене услуге у складу са понудом Пружаоца услуга.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Члан 11.
Наручилац и Пружалац услуга ће записнички констатовати пружање услуга које су
предмет Уговора. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету
пружених услуга, Пружалац услуга је дужан да исте отклони у року од 20 (двадесет)
дана од дана сачињавања записника о рекламацији.
Гаранција
Члан 12.
Пружалац услуга је дужан да обезбеди гаранцију за исправно функционисање
антивирусног софтвера у периоду од 24 месеца рачунајући од дана ступања на снагу
Уговора.
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Накнада штете
Члан 13.
Пружалац услуга је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини Наручиоцу
својом кривицом или грубом непажњом.
Уколико Наручилац у току извршења Уговора претрпи штету која је последица
неиспуњавања уговорних обавеза од стране Пружаоца услуга, Пружалац услуга је
одговоран за штету коју Наручилац у том случају претрпи и дужан је да је надокнади.
Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана
заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Пружаоца услуга, обим и висину
штете, о чему ће бити сачињен записник.
Уговорна казна
Члан 14.
Ако Пружалац услуга својом кривицом не испуни предмет Уговора у року одређеном у
члану 5. Уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 2%о (два
промила) од уговорене цене за сваки календарски дан закашњења, с тим што износ тако
одређене уговорне казне не може бити прећи 5% (пет процената) од уговорене цене.
Наручилац ће извршити наплату уговорне казне активирањем банкарске гаранције за
добро извршење посла, без претходног пристанка Пружаоца услуга, у ком случају се
Пружалац услуга обавезује да без одлагања, а најкасније у року од 3 дана од пријема
позива Наручиоца достави нову банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева
накнаду штете, односно уколико је Наручилац због закашњења Пружаоца услуга са
испуњењем предмета Уговора претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, има
право да захтева разлику до потпуне накнаде штете.
Чување пословне тајне
Члан 15.
Пружалац услуга је дужан да чува пословне тајне Наручиоца, као и да у оквиру својих
активности брине о угледу Наручиоца и његове делатности.
Раскид Уговора
Члан 16.
Наручилац има право да у било ком тренутку раскине Уговор. Раскид Уговора наступа
по протеку 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног обавештења о раскиду.
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У случају битних повреда одредаба Уговора или повреда које се понављају, Уговор може
да раскине свака уговорна страна. Раскид Уговора захтева се писаним путем, уз
раскидни рок од 30 (тридесет) дана.
Уговор може бити раскинут само уколико је друга страна у Уговору претходно
упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није
отклонила у остављеном року који не може бити краћи од 15 дана.
Раскид Уговора може да изврши само она уговорна страна која је своје обавезе из
Уговора у потпуности и благовремено извршила.
Завршне одредбе
Члан 17.
С обзиром на то да уговорне стране Уговор закључују у међусобном поверењу и
уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима савесности и
поштења.
На све што није регулисано Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89,
„Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља).
На Уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према прописима
Републике Србије.
Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или су у вези са
Уговором решавати споразумно мирним путем.
Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране су сагласне, што
својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити Привредном суду у
Београду.
Члан 18.
Уговорне стране сагласно изјављују да им је Уговор прочитан и протумачен, те га без
примедби потписују у знак своје слободно изражене воље.
Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника уговорних страна.
Уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих свакој уговорној страни
припада по три примерка.
за Пружаоца услуге

за Наручиоца

____________________________
, директор

__________________________
Нела Кубуровић, министар

Напомене:
Модел уговора понуђач и сваки члан групе понуђача мора да попуни, печатом овери и
потпише, чиме потврђује да је сагласан са његовом садржином.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Модел уговора се оверава печатом и
потписује у складу са споразумом о заједничком наступању који је саставни део понуде.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Обавезна садржина понуде
- Образац понуде (образац 2);
- Изјава понуђача о испуњености обавезних услова за учешће (образац 3);
- Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће (образац 4), ако
понуђач понуду подноси са подизвођачем;
- Докази о испуњености додатних услова за учешће, наведени и описани у поглављу III;
- Изјава о независној понуди (образац 7);
- Образац трошкова припреме понуде (образац 8), ако се понуђач одлучи да искаже
трошкове припремања понуде;
- Модел уговора;
- Банкарска гаранција за озбиљност понуде;
- Писмо о намерама пословне банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење
посла;
- Споразум о заједничком наступању, у случају подношења заједничке понуде;
- Описна литература и лифлети произвођача (брошуре, проспекти) са детаљним
информацијама о понуђеном софтверу (у погледу карактеристика, квалитета, стандарда
и др).
2. Језик на којем понуда треба да буде састављена
Понуда мора да буде састављена на српском језику. Део понуде који се односи на
Техничке спецификације може бити састављен и на енглеском језику. Уколико је
одређени документ у понуди дат на страном језику, понуђач је дужан да поред
документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.
3. Начин подношења понуде
Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају
бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и
печатом оверава. Уколико обрасце и изјаве потписује лице које није овлашћено за
заступање по решењу из регистра привредних субјеката, потребно је доставити
овлашћење за потписивање.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Понуђач може поднети само једну понуду, у коверти/кутији затвореној на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На
коверту/кутију понуђач лепи Пропратни образац (образац 1), у који уписује податке о
свом тачном називу, адреси, броју телефона и факса, електронској пошти и имену и
презимену лица за контакт.
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
Јавна набавка није обликована у партије.
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4. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени,
допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем, са ознаком: „Измена понуде –
не отварати“, „Допуна понуде – не отварати“ или „Опозив понуде – не отварати“ за јавну
набавку услуга, редни број 39/2017.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове
своју понуду.
5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено
да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више
заједничких понуда
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. Понуда са подизвођачем
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача;
- за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у
поглављу III.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
7. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који садржи податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који
ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и опис послова
сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
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Носилац посла дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе податке о свим понуђачима из групе понуђача;
- за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова начин
предвиђен у поглављу III.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
8. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Плаћање услуга се врши једнократно, у року од 20 дана од дана пријема рачуна и
потписивања примопредајног записника о квалитативном и квантитативном пријему
услуга. Записник потписују овлашћени представници Пружаоца услуга и Наручиоца.
Даном пријема сматра се дан наведен на заводном штамбиљу наручиоца.
9. Валута и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди се исказује у динарима.
Понуђена цена обухвата цену предметних услуга и добара и све друге зависне трошкове.
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може повећати обим предмета
набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне
вредности првибитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора
не може да буде већа од 500.000 динара без обрачунатог ПДВ, у складу са чланом 115.
став 1. ЗЈН.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена која значајно одступа у односу на
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу
са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно
захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
10. Средства финансијског обезбеђења
Све тражене банкарске гаранције морају бити безусловне, плативе на први позив,
неопозиве и без права на приговор.
Ниједна тражена банкарска гаранција не може садржати додатне услове за исплату,
краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац
или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Ако добављач поднесе гаранцију стране банке, та банка мора имати додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Банкарска гаранција за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у
висини од 2% од понуђене цене без ПДВ, са роком важења најмање колико износи рок
важења понуде.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
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- изабрани понуђач благовремено не потпише уговор о јавној набавци.
Банкарска гаранција за добро извршење посла
Понуђач је дужан да уз понуду достави писмо о намерама пословне банке да ће у корист
наручиоца издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од
уговорене цене без ПДВ, са роком важења 24 месеца и 30 дана рачунајући од дана
ступања на снагу уговора о јавној набавци.
Добављач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора о јавној набавци,
наручиоцу преда банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико добављач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
11. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Министарство правде, Немањина
22-26, 11000 Београд, или на електронску адресу: javnenabavke@mpravde.gov.rs са
назнаком: Питања за јавну набавку, редни број 39/2017.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и
објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки. Уколико наручилац или
понуђач документ из поступка јавне набавке доставе путем електронске поште или
факсом, дужни су да од друге стране захтевају да на исти начин потврди пријем тог
документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је
извршено достављање.
Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона.
12. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од
понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно
његовог подизвођача
Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да 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 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
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понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
13. Обавештење из члана 74. став 2. Закона
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
14. Начин и рок подношења захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о
јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије
одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. Закона о јавним набавкама 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 горе поменутог рока од 7 дана, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 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, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
назив и адресу наручиоца; податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о
одлуци наручиоца; повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; чињенице
и доказе којима се повреде доказују; потпис подносиоца и потврду о уплати таксе из
члана 156. Закона о јавним набавкама.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, биће прихваћена:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе (РАТ) из члана 156.
Закона која садржи следеће:
- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- да представља доказ о извршеној уплати РАТ (у потврди мора јасно да буде
истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);
- износ: 120.000 динара;
- број рачуна буџета: 840-30678845-06;
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- шифра плаћања: 153 или 253;
- позив на број: ЈН 39/2017 – Министарство правде;
- сврха: такса за ЗЗП, Министарство правде, ЈН 39/2017;
- корисник: буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата РАТ;
- потпис овлашћеног лица банке.
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати
РАТ наведене под 1).
3) Потврда издата од стране Републике Србије – Министарства финансија – Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све напред поменуте елементе о
извршеној уплати РАТ наведене под 1) осим оних у алинејама 1 и 10, за подносиоце
захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора који се води
у Управи за трезор.
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе о извршеној уплати РАТ наведене под 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.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
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