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На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,
14/15 и 68/15) члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС“
број 86/15), Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и набавке на које се не
примењује Закон о јавним набавкама у Градској управи града Краљева, број 3805/15 од
31.12.2015. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1915/19 од 14.10.2019.
године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 1916/19 од 14.10.2019. године,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У отвореном поступку јавне набавке, набавке добара рачунарске опреме, софтвера и сајта
у циљу реализације Пројекта „Платформа слива Западне Мораве“, за потребе Наручиоца
Градске управе града Краљева, по партијама ЈН број 404-79/19-VII
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:
ПРИЛОГ
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СТРАНА

1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

3

2.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3

3.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

4

4.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

14

5.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

18

6.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

33

7.

МОДЕЛ УГОВОРА

38

8.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

50

9.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА

58

10.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

59

11.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ
2. ЗЈН

60

12.

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА за озбиљност понуде

61

2/60

ЈНМВ БР-404-79/19-VII набавка добара рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу реализације Пројекта
„Платформа слива Западне Мораве“, за потребе Наручиоца Градске управе града Краљева, по партијама

ПРИЛОГ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца

Градска управа града Краљева

Седиште Наручиоца (адреса)

Трг Јована Сарића 1. Краљево 36000

ПИБ

102675366

Матични број

07193807

Рачун код Управе за трезор

840-17640-73-извршење буџета

Број ЈН

404-79/19-VII

Сајт града Краљева

www.kraljevo.rs

Врста поступка

Отворени поступак јавне набавке

Предмет јавне набавке

Набавка добара рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу
реализације Пројекта „Платформа слива Западне Мораве“, за
потребе Наручиоца Градске управе града Краљева, по
партијама и то: Партија I - набавка рачунарске опреме,
Партија II - израда софтвера и потребних апликација и
Партија III - израда сајта-електронска платформа слива

Циљ поступка

поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци

Особе за контакт

Одсек за јавне набавке, тел/факс: 036/306-058, e-mail:
javne_nabavke@kraljevo.org или nabavka@kraljevo.org или
Дарко Рудњанин тел: 064/869 93 37

ПРИЛОГ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то:
Партија I - набавка рачунарске опреме,
Партија II - израда софтвера и потребних апликација и
Партија III - израда сајта-електронска платформа слива
Предмет јавне набавке ЈН број 404-79/19-VII је набавка добара рачунарске опреме, софтвера и
сајта у циљу реализације Пројекта „Платформа слива Западне Мораве“, за потребе Наручиоца
Градске управе града Краљева, по партијама и то: Партија I - набавка рачунарске опреме,
Партија II - израда софтвера и потребних апликација и Партија III - израда сајта-електронска
платформа слива
Назив и ознака из општег речника набавке: 30230000 - рачунарска опрема, 31710000 електронска опрема.
Јавна набавка се спроводи ради реализације одобреног пројекта Пројекта „'Подршка
спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе-реформа локалне самоуправе
2016-2019“, број 48-00-9/2016-30/26, односно број 2459/19 од 30.07.2019. године, закљученог
између Републике Србије-Министарства државне управе и локалне самоуправе и града
Краљева као водећег партнера, на реализацији пројекта „Платформа слива Западне Мораве“.
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ПРИЛОГ 3. – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском
језику, сагласно члану 17. Закона о јавним набавкама и члану 8. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова. Наручилац води поступак на српском језику, а понуђачи су дужни да
пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце попуне према приложеним упутствима
читко, штампаним словима на српском језику и доставе их уз своју понуду.
2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава услове дефинисане чланом 75.
Закона о јавним набавкама што се доказује достављањем доказа из члана 77. Закона о јавним
набавкама и на начин дефинисан конкурсном документацијом. Приликом подношења понуде
потребно је доставити тражене прилоге и попуњене, потписане и оверене обрасце и прилоге
који су дати у конкурсној документацији свугде где је то предвиђено.
Услови за учешће у поступку ове јавне набавке и начин доказивања испуњености
обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама детаљније су наведени у Прилогу 4.
ове Конкурсне документације.
Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач може
доказати и достављањем доказа да је уписан у Регистар понуђача, навођењем интернет
странице на којој су тражени подаци јавно доступни изјавом на меморандуму, сагласно члану
78. став 5. и члану 79. став 5. Закона о јавним набавкама.
Понуђач подноси понуду која мора да садржи:
1) Техничку спецификацију (прилог 5. ове конкурсне документације), попуњава и потписује
понуђач и она је саставни део понуде. У случају подношења заједничке понуде, овлашћено
лице групе понуђача је дужно да овери печатом и потпише на задњој страни, док су остали
чланови групе понуђача дужни да потпишу и овере печатом задњу страну техничке
спецификације чиме потврђују да прихватају понуђене елементе спецификације.
2) Образац понуде (прилог 6. ове конкурсне документације) садржи податке о понуђачу који
попуњава оверава и потписује понуђач уколико наступа самостално. Уколико наступа са
подизвођачем понуђач попуњава, потписује и оверава образац са траженим подацима о
подизвођачу. Уколико наступа са више подизвођача дати образац о подизвођачу умножити у
довољном броју примерака и попуњава на исти начин. У случају подношења заједничке понуде
податке о понуђачима подносиоцима заједничке понуде попуњавају подносиоци заједничке
понуде умножавањем датог обрасца и уношењем свих тражених података о члану групе а у
случају потребе када учествује више чланова групе, образац се може умножити и попунити на
исти начин. Податке датог обрасца и уношењем свих тражених података о подизвођач/у/има;
остале податке из обрасца понуде, попунити обавезно на за то предвиђеним местима (укупна
вредност понуде без ПДВ-а, опција понуде, износ ПДВ-а, укупна цена са ПДВ-ом, роковима и
сл.).
3) Модел уговора (прилог 7. ове конкурсне документације) овлашћено лице понуђача који
наступа самостално је дужно да попуни модел уговора на за то предвиђеним местима, овери
печатом и потпише на задњој страни, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела
уговора.
У случају подношења заједничке понуде, овлашћено лице групе понуђача је дужно да попуни
модел уговора на за то предвиђеним местима, овери печатом и потпише на задњој страни, чиме
потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни да
потпишу и овере печатом задњу страну модела уговора чиме потврђују да прихватају све
елементе уговора.
4) Образац структуре цена (прилог 8. конкурсне документације) попуњава, оверава и
потписује понуђач на за то предвиђеним местима у складу са датом напоменом.
Понуда Понуђача мора да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане Конкурсном
документацијом и то поред доказа о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и
члана 76. Закона о јавним набавкама још и напред наведено: Техничку спецификацију (прилог
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5), Образац понуде (прилог 6), Модел уговора (прилог 7) и Образац структуре цена (прилог 8),
обавезно још и следећу документацију: Образац изјаве о независној понуди (прилог 10),
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (прилог 11),
Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде (модел дат у прилогу 12). Понуђач може уз
понуду да достави Образац трошкова припреме понуде (прилог 9) уколико тражи трошкове
припремања понуде сагласно Закону о јавним набавкама.
Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, али је дужан да наведе у својој понуди интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни, као и да наведе који су то докази у Изјави сачињеној на
меморандуму, оверену и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, сагласно члану 79.
Закона о јавним набавкама (доказивање испуњености обавезних услова уписом у регистар
понуђача у АПР).
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, Понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су
документи којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних
органа те државе. Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају тражени докази,
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.
Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени
од стране овлашћеног лица Понуђача, а у свему у складу са условима из Конкурсне
документације.
Наручилац може од Понуђача да затражи оригинал или оверену копију тражених
доказа Конкурсном документацијом и ако Понуђач у остављеном примереном року, који не
може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико на датим обрасцима није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то
ће за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за групу
понуђача (заједничка понуда) то ће учинити овлашћени представник групе понуђача (уколико
је споразумом тако предвиђено) или сваки од учесника у заједничкој понуди.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана настанка
промене у било којем од података, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је
документује на прописани начин.
3. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда мора у целости бити сачињена у складу са Законом, Конкурсном
документацијом и Позивом Наручиоца за подношење понуда.
Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Ако је
поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан
да понуђачу надокнади трошкове уколико их је наручилац тражио, односно трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у
својој понуди.
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи – текста,
уношењу цифара или заокруживању понуђених опција) понуђач може такву грешку отклонити
на начин тако што ће погрешно написане речи – текст, цифру или зокружену опцију прецртати,
с тим да прецртано остане читљиво, а након тога поред исправљеног дела понуде ставити
потпис одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом, а у случају подношења
заједничке понуде, потпис и оверу печатом извршиће овлашћени члан групе понуђача-носилац
посла.
4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
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Понуде се достављају у затвореној коверти наручиоцу непосредно преко писарнице
Градске управе града Краљева, радним даном од понедељка до петка у времену од 07 до 15
часова или путем поште на адресу: Градска управа града Краљева, Одељење за заједничке
послове, Одсек за јавне набавке, Трг Јована Сарића број 1. Краљево 36000. Понуде се подносе у
затвореној коверти или кутији на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се понуда први пут отвара, са јасном назнаком предмета набавке, броја јавне
набавке, шифре поступка и напоменом „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ“. Пожељно је да садржај
понуде буде у пластичној фасцикли и увезан јемствеником. Коверта са понудом на предњој
страни треба да има заводни број понуђача, а на полеђини коверте наведен назив, седиште,
особу за контакт понуђача и телефон особе за контакт. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити и да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Благовремене ће се сматрати све понуде које су достављене Наручиоцу најкасније
00
до 11 часова, дана 30.01.2020. године, без обзира на начин доставе.
Отварање приспелих понуда је истог дана 30.01.2020. године у 1200 часова у
пословним просторијама наручиоца.
Неблаговремене понуде неће се отварати и разматрати.
Понуђач може поднети само једну понуду.
5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, тако што ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти са
назнаком: ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке ЈН број 404-79/19VII, набавка добара рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу реализације Пројекта
„Платформа слива Западне Мораве“, за потребе Наручиоца Градске управе града Краљева, по
партијама и то: Партија I - набавка рачунарске опреме, Партија II - израда софтвера и
потребних апликација и Партија III - израда сајта-електронска платформа слива. Коверта на
предњој страни треба да има заводни број понуђача. На полеђини коверте неопходно је навести
назив, седиште, особу за контакт понуђача и телефон особе за контакт. Адреса за слање је:
Градска управа града Краљева, Трг Јована Сарића број 1. Краљево 36000, Одељење за
заједничке послове, Одсек за јавне набавке.
6. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може да измени и допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за
подношење понуда. Измене и допуне Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на
сајту града Краљева без одлагања и накнаде. По истеку рока за подношење понуда Наручилац нe
може да измени и допуни конкурсну документацију.
Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда
за сразмеран број дана. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објавиће на
Порталу јавних набавки и на сајту града Краљева.
Стране које садрже извршене измене биће обележене истим бројем као и стране које
замењују, с тим да ће се броју стране додати слово, док ће нове стране којим се конкурсна
документација допуњује бити обележена новим бројевима са напоменом у допису Наручиоца уз
који се допуна доставља о укупном броју страна конкурсне документације. Стране које садрже
извршене измене прилажу се конкурсној документацији уместо страна које се замењују, а
уколико се врши допуна конкурсне документације нове стране се додају према упуству
Наручиоца које ће навести у допису. Све измене или допуне конкурсне документације објављене
на овај начин и у наведеном року чине наведени део конкурсне документације.
7. ПАРТИЈЕ
Овај поступак јавне набавке обликован је у 3 (три) партије.
Понуђач може да поднесе понуду за једну, две или три партије. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
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Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за све три партије, она мора бити поднета тако да се
може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из члана 75. Закона о јавним набавкама, у случају да понуђач поднесе понуду за све
три партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени
у једном примерку за све партије за које се подноси понуда.
8. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуда са варијантама није дозвољено.
9. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.
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.
10. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе његов назив.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан
је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу
(не може бити већи од 50 %), као и да јасно дефинише део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача, попуњавањем података у обрасцу понуде. Понуђач у обрасцу понуде наводи
назив и седиште подизвођача, и тај подизвођач биће наведен у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1. тачка 2. и тачка 4. Закона јавним набавкама.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач не
може током реализације уговора ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор.
11. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана члана 75.
став 1. тачка 1. тачка 2. и тачка 4. Закона јавним набавкама, а додатне услове испуњавају
заједно.
Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
У обрасцу понуде подаци о члановима групе у заједничкој понуди, понуђач наводи
податке о називу и седишту свих чланова групе који ће бити наведени и у закљученом уговору
ове јавне набавке.
Уколико понуђач не достави напред наведени споразум, Наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
12. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА
Понуду може поднети свако заинтересовано физичко лице, уколико испуњава услове
тражене овом Конкурсном документацијом и Законом о јавним набавкама.
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13. ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Добра која су предмет ове јавне набавке - рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу
реализације Пројекта „Платформа слива Западне Мораве“, за потребе Наручиоца Градске управе
града Краљева, по партијама, мора у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца,
траженим условима и техничким карактеристикама из Техничке спецификације-пројектног
задатка ове Конкурсне документације (прилог 5. конкурсне документације).
А) ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена у понуди је фиксна и мора бити исказана искључиво у динарима, са и без пореза
на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке, с тим да ће се приликом оцене понуде узимати у обзир понуђена
цена без пореза на додату вредност.
Јединичне цене дате у понуди понуђача су непроменљиве за време трајања уговора.
Цене се у обрасцу понуде изражавају искључиво у динарима, са свим обрачунатим
пратећим и зависним трошковима, сагласно захтевима из обрасца понуде, обрасца структуре
цена и техничке спецификације ове конкурсне документације у коју су урачунати и сви зависни
трошкови (трошкови превоза, трошкови на име царине, такси и накнада, трошкови осигурања,
трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, административни трошкови,
трошкови радне снаге и сл.), које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Б) УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА:
Плаћање је динарско на пословни рачун изабраног понуђача, након пријема неспорне,
исправне и оверене фактуре – рачуна о испоруци робе.
Рок за плаћање не сме бити краћи од 8 (осам) дана, нити дужи од 45 (четрдесетпет) данасагласно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, од
дана пријема неспорне, исправне и оверене фактуре–рачуна о испоруци добра, исправно
регистроване у централном регистру фактура од стране изабраног понуђача. О испорученом
добру саставља се записник о квалитативној примопредаји добра од стране овлашћених лица
наручиоца и испоручиоца.
Понуда која садржи краћи рок плаћања од 8 (осам) дана, сматраће се неприхватљивом и
неће се разматрати.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс и понуда која буде садржала авансно плаћање
сматраће се неприхватљивом.
Понуђач није дозвољено да понуди услове и рок плаћања другачије од прописаних
Конкурсном документацијом и таква понуда биће одбијена као неприхватљива.
Плаћање обавеза по извршеној испоруци добра може се вршити само до износа
планираних средстава буџетом и финансијским планом за ову намену.
В) ГАРАНТНИ РОК
Понуђач гарантује за квалитет испоручених добара, као и квалитет и функционалност
испоручене рачунарске опреме, софтвера и сајта и то према гаранцији произвођача добара и
важећим стандардима за ову врсту добара, најмање 3 (три) године од дана испоруке и
записничке примопредаје предметних добара, осим ако другачије није наведено у Техничкој
спецификацији Наручиоца.
У случају да понуђач понуди краћи рок гаранције од прописаног минимума, понуда ће се
сматрати неприхватљивом и неће се разматрати.
Изабарани понуђач је обавезан да отклони уочене недостатке који се тичу квалитета
испоручених и уграђених добара рачунарске опреме, софтвера и сајта у гарантном року, у року
од 3 (три) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.
Потребно је да је понуђач развио бар један ГИС портал националног нивоа, да има
бар један гис портал чија укупна вредност, узима се у обзир проценат учешћа наручиоца
и изради истог, двоструко већа од вредностти понуде. Због чињенице да се у општини
Краљево као ГИС платформа користe Hexagon Geomedia понуђач треба да докаже да је
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прошао обуку произвођача или овлашћеног партнера за коришћење поменутог софтвера
као и да је развио бар један модул за поменути софтвер, као и да је учествовао у
пројектима који се односе на ванредне ситуације.
Г) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде је минимум 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.
У случају да Понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће се сматрати
неприхватљивом и неће се разматрати.
У случају истека рока важења понуде Наручилац може у писаном облику да затражи од
Понуђача продужење рока важности понуде. Уколико Понуђач прихвати захтев за продужење
рока важења понуде, не може мењати оригиналну садржину понуде.
Уколико Понуђач не прихвати захтев за продужење рока важења понуде, Наручилац неће
разматрати његову понуду.
Д) РОК ЗА ИСПОРУКУ
Рок за испоруку добара за Партију I, Партију II и за Партију III не може бити дужи од 30
(тридесет) дана, од дана закључења уговора о испоруци добара.
У случају да понуђач понуди дужи рок испоруке, понуда ће се сматрати неприхватљивом и
неће се разматрати.
Ђ)-МЕСТО ИСПОРУКЕ:
Изабарани понуђач је обавезан да добро испоручи на адреси Наручиоца, у Краљеву,
згради Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића 1, Краљево 36000.
14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група
понуђача је у обавези да уз понуду достави за сваку Партију посебно:
1) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то: регистровану, потписану
и оверену бланко соло меницу, са ОП обрасцем, картоном депонованих потписа, доказом о
регистрацији менице и меничним овлашћењем на износ у висини од 10% понуђене цене без
ПДВ-а, са роком важења који је најмање 5 (пет) дана дужи од рока важења дате понуде.
Наручилац може активирати прописно потписану и оверену бланко сопствену (соло)
меницу са датим меничним овлашћењем, којом се гарантује да ће понуђач платити укупан износ
из менице по пријему првог позива наручиоца у случају да:
- Понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности
наручиоца;
- Понуђач, иако је упознет са чињеницом да је његова понуда прихваћена од наручиоца као
најповољнија, одбио да потпише уговор сагласно условима из понуде или није диставио тражено
средство обезбеђења уз уговор.
2) Понуђач који буде изабран као најповољнији, дужан је да приликом закључења
уговора достави:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за отклањање
недостатака у гарантном року, и то потписану и оверену бланко соло меницу, са меничним
овлашћењем и са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне вредности Уговора без ПДВа, са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од рока извршења укупно уговорене
обавезе за средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и потписану и оверену
бланко соло меницу, са меничним овлашћењем и са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10%
укупне вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 (тридесет) дужим од
уговореног гарантног рока за средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року. Уз сопствену меницу и менично овлашћење, понуђач се обавезује да достави
потврду о регистрацији менице од стране пословне банке, ОП образац и копију картона
депонованих потписа.
Тражени инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован, плативи на
први позив и без права на приговор.
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Наручилац ће уновчити менице уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не
потпише уговор о јавној набавци, не достави напред наведено средство финансијског обезбеђења,
или уколико изабрани понуђач не отклони пријављене недостатке у гарантном року и Наручилац
тада може закључити уговор са првим следећим понуђачем према условима из конкурсне
документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов писани захтев.
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 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 на адресу Наручиоца Трг Јована
Сарића 1, Краљево или на e-mail: javne_nabavke@kraljevo.org или nabavka@kraljevo.org (уз
напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20.
Закона) најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Ако је документ из
поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште
или факсом, страна која је извршила достављање, дужна је да од друге стране захтева да на
исти начин потврди пријем тог документа као доказ да је извршено достављање.
У случају из предходног става Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3
(три) дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да
допуњује Конкурсну документацију.
Саставне елементе Конкурсне документације чине и измене и допуне те документације,
као и додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде која су дата у писаном
облику. Сви достављени одговори на питања и појашњена Конкурсне документације од стране
Наручиоца (уколико их има) достављају се обавезно уз понуду.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена без ПДВ-а, под
условом да су испуњени сви остали услови наведени у Конкурсној документацији.
17. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће изабрати
понуду оног Понуђача са понуђеним краћим роком испоруке. Уколико две или више понуда
имају исти рок испоруке, Наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио дужи
рок плаћања.
18. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно
пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
19. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а
све у складу са чланом 3. тачком 31. 32. и 33. Закона о јавним набавкама.
Такође Наручилац ће одбити понуду и ако:
1) понуђач не докаже да испуњава прописане обавезне и тражене додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама;
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2) понуђач није уз понуду доставио тражено исправно средство финансијског обезбеђења
са прописаном пратећом документацијом;
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
4) је понуђени гарантни рок краћи од прописаног минимума;
5) је понуђени рок испоруке дужи од прописаног;
6) је понуђени рок плаћања краћи од прописаног минимума;
7) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана Конкурсном
документацијом.
Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву уколико су испуњени услови за то у
складу са одредбама члана 82. Закона о јавним набавкама (негативне референце).
Доказ постојања негативне референце може бити:
1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3. исправа о наплаћеној уговорној казни;
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
7. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по
раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
20. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања
понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, Наручилац ће исправљати на следећи начин:
- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати
тачном, осим у износима који су дати паушално;
- уколико збир појединачних ставки није тачан, збир ће се исправити али тако да буде
видљив и нетачан збир.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда у циљу прегледа,
вредновања и упоређивања понуда, у писаном облику захтевати од понуђача додатна објашњења
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може вршити и контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Понуђачи су у обавези да на захтев Наручиоца у току разматрања понуде пруже додатна
објашњења, односно поднесу тражена документа при чему није дозвољена било каква промена у
садржини понуде, укључујући и промену цене, а посебно није дозвољена промена која би
неприхватљиву односно неодговарајућу понуду учинила прихватљивом односно одговарајућом.
Понуђач је обавезан да у остављеном премереном року од дана пријема захтева за
објашњења понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова понуда одбити, као
неодговарајућа.
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Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача.
Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности
оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неприхватљива.
22. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени сви услови
за избор најповољније понуде прописани Законом о јавним набавкама и овом Конкурсном
документацијом.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.
23. ОЦЕНА ПОНУДА
Приликом отварања понуда Наручилац не може да врши стручну оцену понуда.
Комисија за јавну набавку приликом стручне оцене понуда узимаће у обзир понуђену
цену без ПДВ-а.
Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријумима
наведеним у овој Конкурсној документацији.
24. МОДЕЛ УГОВОРА
Саставни део ове Конкурсне документације је модел уговора (прилог 7.). Понуђачима се
исти предочава како би били упућени у садржину уговора који ће закључити са Наручиоцем
уколико њихова понуда буде изабрана за најповољнија.
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел уговора,
овери печатом и потпише на задњој страни, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела
уговора.
Овлашћено лице групе понуђача је дужно да овери печатом и потпише на задњој страни,
чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни
да парафирају и овере печатом задњу страну модела уговора чиме потврђују да прихватају све
елементе уговора.
25. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је максимално 10
(десет) дана од дана јавног отварања понуда.
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.
26. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА:
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са Понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права. Ако Наручилац
не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, Понуђач није дужан да потпише уговор
што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице,
осим ако је поднет благовремен Захтев за заштиту права.
Ако Понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама. Изменом уговора о јавној набавци не може се мењати предмет набавке.
Уколико Наручилац измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе Одлуку о измени
уговора и да исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и
Државној ревизорској институцији, сагласно члану 115. Закона о јавним набавкама.
27. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
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Понуђач је у обавези да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности у време подношења
понуде (што доказују попуњеном, потписаном и печатом овереном Изјавом датом у Прилогу 12.
Конкурсне документације).
28. ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАКНАДУ КОРИШЋЕЊА ПАТЕНТА
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч сагласно члану 74. став 2. Закона о јавним
набавкама.
29. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу
непосредно или препорученом поштом са повратницом. Може се поднети у току целог поступка
јавне набавке, а после доношења Одлуке о додели уговора у року од 10 (десет) дана од дана
објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу ЈН.
Подносилац Захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00
динара, утврђену чланом 156. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама, на рачун број 84030678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број (у зависности од седишта општине), сврха:
Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије, уз назнаку која је јавна
набавка у питању (ЈН број 404-79/19-VII) и доказ о извршеној уплати, достави Наручиоцу у
прилогу Захтева за заштиту права.
Копију Захтева за заштиту права подносилац истоврмено доставља Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, Београд 11000.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку
јавне набавке у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева и истовремено објављује
Обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки.
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ПРИЛОГ 4. - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
I-А. Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН за правна лица као понуђаче
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан
75. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама);
ДОКАЗИ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(члан 75. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама);
ДОКАЗИ: Кривична дела против привреде, животне средине, примања или давања мита,
преваре и кривичнa делa организованог криминала - за правно лице (привредни субјекат):
- Уверење Основног суда (на чијем подручју је седиште правног лица)
кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора
мања oд 10 година или 10 година;
- Уверење Вишег суда (на чијем подручју је седиште правног лица)
кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора већа од 10 година;
- Уверење Вишег суда у Београду – посебног одељења (за територију Републике Србије)
кривична дела организованог криминала.
-за законског заступника (за све зак. заступнике правног лица)
- Уверење из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова Републике Србије.
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1.
тачка 4. Закона о јавним набавкама);
ДОКАЗИ: уверења Министарства финансија РС – Пореска управа да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;

Упутство за доказивање доказа из члана 75. Закона о јавним набавкама

Доказ за ове услове из члана 75 став 1. тачка 2, и тачка 4. Закона о јавним
набавкама не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда, у складу са Законом.
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I-Б. Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН за предузетнике као понуђаче
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан
75. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама);
ДОКАЗИ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(члан 75. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама);
ДОКАЗИ: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и 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 заштите животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1.
тачка 4. Закона о јавним набавкама);
ДОКАЗИ: уверења Министарства финансија РС – Пореска управа да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;

Упутство за доказивање доказа из члана 75.ЗЈН
 Доказ из члана 75. става 1. тачка 2. и тачка 4. Закона о јавним набавкама не може
бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда, у складу са Законом.
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I-В. Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН за физичка лица као понуђаче
1) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(члан 75. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама);
ДОКАЗИ: извод из казнене евиденције, односно уверења 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 заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;

2) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1.
тачка 4. Закона о јавним набавкама);
ДОКАЗИ: уверења Министарства финансија РС - Пореске управе да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;

I. Упутство за доказивање доказа из члана 75. Закона о јавним набавкама за физичка
лица као понуђаче
 Доказ из члана 75. става 1. тачка 1. и тачка 3. Закона о јавним набавкама не може
бити старији од два месеца пре отварања понуда у складу са законом.

II. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Понуђач (правно лице/предузетник/физичко лице) је у обавези да при састављању својих
понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује
да је ималац права интелектуалне својине сагласно члану 75. став 2. Закона о јавним набавкама
(што доказују Изјавом у прилогу 11. конкурсне документације).

Напомена: Обавезне услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама
морају да испуњавају подизвођачи и сваки понуђач из групе понуђача.
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УПУСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1. У овом поступку јавне набавке испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка
1, 2 и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12,
14/15 и 68/15) понуђач може доказати достављањем оригиналне документације или
оверене фотокопије тражене документације.
2. Напред наведену документацију понуђачи могу доставити и у неовереним
фотокопијама и у том случају сагласно члану 79. став. 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач чија понуда
буде оцењена као најповољнија, може бити позван да у року од 5 (пет) дана, рачунајући
од дана пријема писменог позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверене
фотокопије тражене документације. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
3. Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. 2. и 4. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), понуђачи
могу доказивати и достављањем доказа да је уписан у Регистар понуђача, навођењем
интернет странице на којој су тражени подаци јавно доступни, сагласно члану 78. став 5.
и члану 79. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“,
број 124/12, 14/15 и 68/15).
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ПРИЛОГ 5. – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Иницијатива „Слив Западне Мораве“, покренута је од стране Одељења за послове цивилне
заштите Градске управе града Краљева уз подршку Сталне конференције градова и општина,
Канцеларије за управљање јавним улагањима и Програма за подршку Уједињених нација
(УНДП).
Циљ ове иницијативе је удруживању у мерама превенције и управљања ризицима и брзог
опоравка од елементарнх непогода и других несрећа на територији коју обухвата слив западне
Мораве.
У склопу основних активности ове иницијативе неопходно е израдити платформу која треба да
омогући комуникацију и размену података између чланова иницијативе, превентивну
комуникацију и обавештавање становништва путем садржаја на веб сајту али и превентивно
обавештавање становништва у реалном времену о могућим ризицима на које могу да наиђу.
Идентификација ризика
Идентификацијом могућих ризика се дефинишу и извори информација о истим. На територији
слива Западне мораве могући су како природни тако и антропогени ризици:
У групу природних ризика спадају:
o Земљотреси
o Велике количине падавина
o Град
o Олујни ветар
o Снежне мећаве, наноси
o Хладни и топли таласи
Као последица природних ризика могу да се јаве
o Одрони, клизишта и ерозија
o Поплаве
o Наноси, поледица и суше
o Пожари на отворено
Антропогени ризици
o Пожари и експлозије
o Техничко технолошки ризици
o Нуклеарни и радиолошки
o Саобраћајни ризици
o Епидемије
Готово сви горе наведени ризици су предмет рада различитих служби, организација чији је
оснивач Република Србија али и неких удружења грађана попут Ауто Мото Савеза Србије.
У оквиру природних ризика највећу подгрупу чине ризици чије кретање прати Републички
Хидрометеоролошки завод (РХМЗ). У оквиру своје делатности РХМЗ прати стање температуре
ваздуха, количину падавина али даје упозорења и најаву о ванредним и опасним хидролошким
и метеоролошким појавама.
Републички сеизмолошки завод се бави израдом „Сеизмолошких услова“ и израде карти
сеизмичких хазарда.
Јавно предузеће Србијаводе се бави управљањем водотоковима првог и другог реда и
одговорно је за смањење ризика у зонама своје одговорности.
Евиденцију о одронима на јавној путној мрежи, наносима и поледици воде Саобраћајна
полиција Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације министарства
унутрашњих послова, Путеви Србије и управљачи локалних путева.
Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова такође води евиденцију о
пожарима како на отвореном тако и на индустријским и стамбеним објектим али и о
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локацијама које су изложене повећаном или великом ризику од пожара. Поред пожара Сектор
за ванредне ситуације води рачуна и о локацијама које су изложене техничко технолошким
ризицима.
О стању на путевима информације податке скупљају Путеви Србије, Саобраћајна полиција
Министарство униутрашњих послова , Аутомото Савез Србије као и управљач путевима који
нису у надћежности ЈП Путеви Србије.
Агенција за животну Средину Републике Србије управља мрежом аутоматских станица које
мере параметре квалитета ваздуха.
Сви горе поменути воде евиденције у облику који је рачунарски обрадив. Наручилац ће са
потребе израде вебсајта и мобилне апликације са свим горе побројаним организациојама
покушати да успостави сарадњу и аутоматско преузимање података. Реализатор веб сајта и
мобилне апликације ће предвидети све горе побројане податке и омогућности да се подаци
поменутим ризицима уносе ручно у систем док се не пређе на аутоматско преузимање
података.
Логичка архитектура система
Веб сајт и мобилна апликација треба да омогући обавештавање становништва на територији
слива Западне Мораве о ванредним догађајима и ризицима са којима се могу сусрести али и да
омогући комуникацију свих учесника који раде на мерама превенције и управљања ризицима и
брзог опоравку од елементарнх непогода и других несрећа на територији коју обухвата.
Јавност има могућност увида у јавно доступне тренутно актуелне информације и статичне
садржаје без могућности промене истих. Приступ службеном делу сајта имају овлашћена лица
и они могу да остављају информације за интерну комуникацију или садржаје који ће бити јавно
диоступни.
Службени/интерни подаци

Јавно доступни подаци
Веб сервер апликација

Комуникациони
канал

Службена лица
Јавност

Сл.1. Логичка архитектура система
На слици бр. 1. приказана је логичка архитектура платформе. Како се на слици бр. 1. види
платформа се састоји из два подсистема: серверске стране платформе и корисничке стране.
Веза између ова два подсистема се остварује коришћењем интернета. И серверска и клијентска
страна платформе састоје се из два подсистема: подсистема за службена лица и подсистема за
заинтересовану јавност.
Службени корисници платформе све своје активности обављају коришћењем подсистема за
службене кориснике серверског дела платформе и ова комуникација је двосмерна.
Заинтересована јавност може само да преузима податке са јавног серверског дела платформе.
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Комуниклација између серверског дела платформе и заинтересоване јавности је једносмерна,
подаци и информације иду од стране сервера према корисницима.
Регистровани корисници јавног дела сајта могу да пошаљу фотографију и кратку поруку
службеним лицима путем мобилне апликације.
Као комуникациони канал за приступ веб сајту се користи интернет и јавно доступна интернет
мрежа. Из овога произилази да је могуће користитио ЛАН или ГСМ мреже за приступ веб
сајту.
Основни комуникациони протокол за приступ подацима треба да буде HTTP протокол стим да
поред њега треба омогућити коришћење SMTP протокола за слање електронске поште свим
регистрованим корисницима овог веб сајта као и слање SMS порука коришћењем сервиса ГСМ
телефоније.
Слање електронске поште или СМС порука иницирају службена лица и њихова основна намена
је брзо обавештзавање пријавњених о ванредним догађајима на територији на којој се налазе.
С обзиром да веб сајт треба да омогући да се на једном месту виде информације о свим
надолазећим или актуелним ризицима на слици 2 је приказана шема прикупљања ових
информација.
Веб сервер апликација
Аутоматски извори
података

Јавно доступни подаци

Мануелни унос
информација од значаја

Јавност

Сл. 2. Ток информација које се скупљају
Обавештења о ризицима у сливу Западне Мораве треба преузимати аутоматски од надлежних
органа које такве информације поседују. Како није могуће предвидети време за успостављање
протокола за аутоматско преузимање података неопходно је да постоји могућност да се подаци
о могућим ризицима мануелно ажурирају.
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Службени
корисници

Службени корисници на
терену

Веб сервиси за аутоматско
скупљање информација

Службена база
података

Јавно доступни
део
платфопрме

Заинтересована
јавност
Мануелни унопс
информација

Емејл и смс
сервери за
обавештава
ње

Сл. 3. Ток информација у оквиру платформе
На слици три је приказана шема тока података унутар платформе. Подаци који улазе у
платформу могу бити аутоматски преузети од различитих органа који се баве проценом и
праћењем ризика аутоматски путем XML веб сервиса. За сваки појединачни орган од ког се
преузимају подаци неопходно је реализовати посебан веб сервис. Поред аутомастког скупљања
података неопходно је да постоји могућност мануелног уноса података за сваки од претходно
поменутих ризика, првенствено зато што поједини учесници у процесу извештавања о
ризицима немају могућност аутоматског прикупљања података али и да се омогући брзо
обавештавање о постојању ризика који су се појавили изненада. Службена лица која се налазе у
канцеларији или су опремњена мобилним уређајима а налазе се на терену имају могућност да у
базу унесу податаке о појави неког ризика. Службени корисници платформе имају могућност
двосмерне комуникације са платформом.
Подаци који се скупљају у службеном делу платформе се прослеђују јавно доступном делу
платформе. Јавно доступни део платформе садржи сет статичких података и информација које
могу да буду од интереса за ширу јавност као и податке који су прослеђени из службеног дела
платформе. Садржајима јавно доступног дела платформе могу да приступају и јавни и
службени корисници платформе.
И службени и јавни део платформе са серверске стране треба да има могућност да прикаже на
мапи локације ризика кад је год то могуће. Ово се првенствено односи на ризике који су стални
али и за оне ризике који се јављају па нестају током времена кад год је то могуће.
У случају ванредног догађаја или појаве ризика који захтевају брзо реаговање неопходно је да
овлашћено лице може да покрене акцију обавештавања јавности слањем СМС порука и Е-мејл
порука коришћењем СМС порука или електронске поште, како би обезвбедио правовремено
информисање јавности и других других овлашћених лица.
За слање обавештења електронском поштом на серверској страни веб апликације треба да буде
реализован модул који ће бити коришћен за слање електронске поште путем СМТП протокола
на TCP порту 25 или 587.
Треба омогућити да се на рачунару на ком се извршава веб апликација може покренути мејл
сервер који би преузео функцију екстерног сервера док ванредни догађај који је изазвао прекид
траје.
Веб апликација треба да спреми податке који су неопходни за слање СМС порука и да те
податке може да проследи екстерном пружаоцу сервису за масовно слање порука.
Физичка архитектура система
На слици бр. 1. приоказана је логичка архитектура платформе док је ток података приказан на
слици бр. 3. Физичка реализација клијентске стране платформе се не разликује превише од
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физичке реализације. Серверска страна платформе треба да обави велики број задатака и она
представља изузетно комплексан део платформе.
Серверска страна платформе треба да обави следеће задатке:
1. Да аутоматски преузима податке о ризицима од различитих извора података о ризицима.
2. Да омогући мануелни унос података о ризицима.
3. Да омогући интерну комуникацију службених лица.
4. Да омогући службеним лицима да уносе податке о ризицима на које су наишли на
терену.
5. Да омогући пренос података из службеног дела серверског подсистема платформе у
јавно доступни део.
6. Да омогући унос статичних садржаја на јавно доступном делу платформе .
7. Да покрене кампању масовног обавештавања путем СМС-а и Е-мејла.
8. Да прикаже на мапи локације ризика перманентних ризика али и ризика који се јављају
и нестају током времена кад год је то могуће.
Да би се сви ови задаци испунили неопходно је реализовату систем који се састоји од више
апликативних сервера.
СМС и ЕМЕЈЛ
сервери за масовно
обавештавање

Вебсервиси за
аутоматско
скупљање
података

ГИС
сервер и
део портал
за
службене
кориснике

База података
за интерну
комуникацију

Службени
корисници
База
података за
јавност

ГИС база података

Веб сервер
за јавност

Сл. 4. Физичка реализација серверске стране платформе
Централни део серверске стране платформе је „ГИС Сервер и део портала за службене
кориснике“ овај блок се састоји из два апликативна сервера и веб апликације:
 веб сервер који омогућава комуникацију између службених лица
 веб-гис сервер који омогућава приказ ГИС/геопросторних података
 веб апликација која омогућава комуникацију службених корисника
 управљање веб сервисима за аутоматско преузимање података и мануелни унос
података
Реалилација овог блока треба да се заснива на „open-source“ технологијама попут Apache веб
сервера i гис сервера попут MaпServer-a, QGIS server ili GeoServera.Веб апликација која чини
саставни део овог блока треба да буде развијена коришћењем .Net Core framework-a јер
поменути фрејмворк омогужава да се код може извршаваит на различитим оперативним
системима.
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Као RDBM-s апликативни сервер треба користити или PostgreSQL апликативни сервер за базу
података.
ГИС сервер

ВЕБ Сервер
ВЕБ асервер
ГИС Сервер
Сервер базе
података
Сервер базе
података

Сервер базе
података

Сл. 5. Хардверска реализација серверског дела платформе
Са становишта хардвера овај блок је могуће имплементирати на више различитих начина.
Идеална опција је да се сваки од апликативних сервера извршава било на различитим физичким
рачунарима или на различитим виртуелним машинама (сл.5. лева шема). Средње решење које
је у пракси најчешће користи реализиује се тако што се веб сервер и гис сервер извршавају на
једном рачунару док се сервер базе података извршава на другом рачунару (сл. 5 средња шема).
У случају малог оптерећења може се користити треће решење (сл. 5. десна шема) код кога се
сва три апликативна сервера извршавају на истом рачунару. Понуђач ће заједно са наручиоцем
изабрати оптималну опцију на основу расположивог хардвера код наручиоца.
Реализује система коришћењем виртуелизације хардвера значи да ће се више виртуелних
машина (рачунара) извршаватина једном физичком серверу.
Веб апликација која треба да изврши задатке од 1-7 са горе наведене листе се увек извршава на
рачунару на коме је инсталиран веб сервер.
На почетку док се цео систем уходава сви апликативни сервери могу да се поставе на један
рачунару стим да како расту потребе и оптерећење система исти треба унапређивати у склада
са сл.5. у правцу са десна на лево.
Јавни део платформе се састоји од једног два апликативна сервера: веб сервера и сервера базе
података.
Са становишта хардвера ова два апликативна сервера се може применити исти принцип као и
код апликативних сервера који су намењени службеним корисницима платформе.
Ако постоји хардвер који дозвољава да се горе наведени апликативни сервери виртуализују
уместо физичког хардвера могуће је користити виртуелне машине.
Подаци
Подаци који се скупљају у оквиру платформе могу се поделити у четри групе групе
1. Подаци који се аутоматски скупљају
2. Подаци који се мануелно уносе у систем
3. Геопросторни подаци
4. Статички подаци на јавно доступном делу платформе
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Са становишта смештања података ове четри групе се смештају на следећи начин:
 Група 1. и група 2. се смешта у базу података која садржи податке о ризицима
 Група 3. се смешта у гис базу која садржи геопросторне податке који су од значаја за
управљање ризицима на територији слива Западне Мораве
 Група 4. се смешта у базу која треба да буде у оквиру апликативног сервера базе
података који извршава на хардверу (физичком или вирзтуелизованом) који је намењен
за јавно доступни део платформе
Подаци који се скупљају у оквиру групе бр. 4. требају да буду организовани по истом принципу
по коме су организовани системи за чување података у популарним CMS системима јер се овде
ради искључиво о статичним садржајима.
Организација података за тачке 1. – 3. је много комплекснија, првенствено што поред
алфанумеричких вредности ови подаци трбају да имају просторни атрибут који би омогућавао
да се прикаже положај ризика на мапи.
Увидом у веб сајтове различитих органа и организација може се претпоставити да већина од
њих уз податке о појави ризика и његовом интензитету имају некакву просторну информаију.
Подацима који се уносе мануелно могуће је доделити просторну компоненту.
Подаци који се скупљају у тачкама 1. и 2. припадају садрже податке о ризицима требају да
формирају јединствени модел података који треба да садржи следеће ентитете.
Ентитет, Зона земљотреса, Земљотреси, Зоне плављења, Поплаве ,Високе падавине ,Олујни
ветар , Град ,Температурни таласи, Одрони, Наноси, Пожар, Антропогени Епидемија
Ризици који имају просторну компоненту могу да буду просторно приказани или као тачкасти
или површински ризик, из тог разлога је приликом реализације система потребно прецизно
анализирати како ће који простор ризика бити представљен.
Геопросторна база података која чува податке из тачке три треба да садржи следеће ентитете
1. Регистар просторних јединица: општина и насеља
2. Путну мрежу
3. Зоне становања
4. Индустријске зоне
5. Водомерне станице
6. Распореде ватрогасно-спасилачких јединица Сектора за ванредне ситуације
7. Распореде добровољних ватрогасних друштава
8. Распореде водозахвата и изворишта
9. Распоред станица полиције
10. Распоред објеката здравствене заштите
11. Распоред јавних ресурса који се могу користити у управљању ванредним ситуацијама
12. Распореде објеката водопривреде који се користе за смањење ризика од поплава
13. Распоред јавних објеката који се могу користити за смештај у случају ванредних
ситуација
14. Распоред дивљих депонија
15. Распоред места на којима се нагомилава отпад у потоцима и рекама
Геопросторни подаци који су претходно набројани представљају солидну основу за будући
развој система за евидентирање ризика али и за планирање активности које треба да умање
последице настале услед истих. Већи део ових података је могуће скупити из различитих
регистара које воде различита одељења и службе у јединицама локалне самоуправ.
Стање са геопросторним подацима се разликује од општине до општине чланица иницијативе.
У оквиру градске управе Града Краљева постоји веома стручно Одељење за информационе
технологије (ОИТ) које је задужено за развој градског ГИС система и њихово стечено знање и
искуство може да буде од изузетне користи другим члановима иницијативе.
У геопросторним базама података које је формирало ОИТ Града Краљева постоје готово сви
побројани подаци и подаци из ове базе се могу користити као основа за успостављање
геопросторне основе за потребе платформе. Геопросторна база података је настала
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коришћењем софтверског пакета Integraph Geomedia (Integraph је данас део корпорације
Hexagon).
Друге чланице иницијативе у мањој или већој мери заостају за градом Краљевом али је за
очекивати да ће се до краја 2020. година ситуација значајно променити. Тренутно се у већем
броју општина спорводи донаторски програм организације ЕU PRO који има за циљ да
успостави или да се оснаже службе за ГИС општина учесница донаторског програма.
Геопросторну базу података која је је један од елемената платформе неопходно је константно
ажурирати. У зависности од врсте података подаци ће бити ажурирани у реалном времену или
периодично.
GPS Satelit
Мобилни уређаји
овлашћених лица

ГИС базе чланица
иницијативе

ГИС базе чланица
иницијативе

Интернет

Веб сервер
службене кориснике

Веб сервер за јавност

ГИС база
платформе

Сл. 6. Прикупљање геопросторних података за потребе платформе
На слици бр. 6. приказан је ток геопросторних података као и начин њиховог прикупљања. Два
основна извора геопросторних података су геопросторне базе података општина чланица
иницијативе као и подаци о локацијама који се скупљају мобилним уређајима овлашћених
лица.
Мобилни уређаји овлашћених лица могу да проследе податке о локацији ГИС бази података
ако су опремљени ГПС пријемником, поред податка о локацији ови уређаји су у стању да
пошаљу и фотографије као и додатне алфанумеричке податке који описују локацију или врсту
ризика. Може се сматрати да ови подаци настају у реалном времену и као такви имају своју
посебну важност у остваривању правовременог информисања заинтересованих страна.
Подаци који се шаљу са мобилних уређаја службених лица смештају се у серверски део
платформе који је намењен службеним лицима а по потреби се прослеђују јавном делу
платформе.
ГИС подаци који се преузимају од чланица иницијативе могу се преузимати или аутоматски
мануелно. Под мануелним управљањем се подразумева ручни импорт података који су у
облику фајлова послати администратору портала и које он коришћењем одговарајућих алата
импортује у ГИС базу платформе.
Аутоматски режим преноса података подразумева да се између чланица иницијативе успостави
размена података коришћењем веб сервиса. Како се ови подаци не мењају често размена ових
података треба да се одвија периодично. Само покретање размене података може бити
аутоматско или иницирано од администратора ГИС базе чланице код које је дошло до промене
података.
У прво време ову размену података треба обављати ручно првенствено да би се евидентирали
евентуални проблеми који могу настати приликом ове размене. Тек када се установи да
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мануелна размена података функционише без проблема треба реализовати аутоматску размену
података. С обзиром да ће већина ГИС система у општинама чланицама почети да
функционише крајем 2021. године или почетком 2022. године има сасвим довољно времена да
све припреми за прелазак на аутоматску размену података.
На слици бр.6 се види да размена података између чланица иницијативе па чак и мобилних
уређаја службених лица није једносмерна. Сви подаци о ризицима који се скупе биће
прослеђивани свинм члановима иницијативе. За реализацију овакве комуникације најбоље је
користити WMS или WFS веб сервисе које је дефинисао „Open GIS Consortium“. Поменути
сервиси представљају дефакто индустријски стандард за размену и приступ геопросторним
подацима.
Чланови иницијативе се могу договорити, што је препорука, да се све чланице иницијативе
имају приступ свим геопросторним подацима које су проследиле друге чланице иницијативе.
Корисници система
Систем треба да препознаје четри врсте корисника:
1. Одговорна лица испред сваке чланице иницијативе, ова одговорна лица одобравају
истицање информација на јавно доступном делу веб сајта. Покрећу масовно слање
електронске поштер и СМС порука. Могу да овласте друго лице које може да извврши
ове активности
2. Службена лица чланице иницијативе или друга лица која по службеној дужности могу
да допринесу бољем функцуионисању овог портала, нпр. Припадници саобраћајне
полиције или сектора за ванредне ситуације који могу да уносе информације о
ванредним догађакјима који су у току.
3. Неименована јавност – становништво које прати садржај веб сајта али не жели да буде
обавештавано о ванредним догађајима
4. Именована јавност – становништво које је оставило податке и клоје јке изразило жељу
да буде обавештавано о ванредним догађајима у сливу Западне мораве.
Посебна категорија корисника су администратори система који да имају сва права и
привилегије као одговорна лица али су такође одгиоворни и за техничко функционисање
система. Ови корисници могу да воде рачуна и статичким садржајима јавно доступног дела
сајта.
Све активности корисника требају да буду евидентиране и у случају непредвиђених дешавања
ова евиденција треба да покаже шта се дешавало током рада система.
Сервиси

Корисничке групе

Регистровани
корисници система

Припадност
корисничким групама

Доступност сервиса по
групама

Сл. 7. шема организације корисника
На слици бр. 7. је приказана организација регистрованих корисника. Нови корисник платформе
се може сам регистровати или га може креирати администратор платформе. Након што се
корисник региструје администратор система ће га доделити једној или већем броју
корисничких група. Првенствена намена Корисничке групе требају да омогуће лакше
управљање већим бројем корисника, корисничким групама се додељују различити сервиси које
платформа омогућава. Две основне корисничке групе су „службени“ и „јавни“ корисници и
припадност једној од ове две групе дефиниша којим садржајима корисник платформе има
приступ. Поред ове две групе корисника администратор система треба да има могућност
креирања додатних корисничких група. Додатне корисничке групе првенствено треба да
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омогуће прецизно дефинисање које информације ће примити корисници система било да се
поруке шаљу електронском поштом било СМС порукама.
Упаривањем корисничких група и сервиса се дефинише и медијум који се може користити за
слање обавештења.
Рекапитулација функције веб апликације
Успостављање дискусионог форума за комуникацију службених лица
Могућност отварања нових тема на дискусионом форуму
Прослеђивање садржаја са дела сајта намењеног службеним лицима на јавни део сајта
Мануелно додавање података о новим ризицима
Аутоматско презимање података, параметара на основу којих се утврђује ризик од органа и
организација који мере/утврђују параметре
Публиковање информација о новоидентификованим ризицима на јавном делу сајта
Приказивање ризика на мапи на јавно доступном сајту и службеном делу сајта
Претрага и филтрирање приказа ризика на јавном и службеном делу сајта
Приказ резултата упита на мапи
Публиковање статичких садржаја на јавно доступном сајту
Регистрација корисника и администрација корисничких налога
Функције за масовно обавештавање корисника слањем СМС порука и електронске поште
корисницима система
Функције мобилне апликације
Мобилна апликација треба да омогући:
1. Преузимање података о свим ризицима у датом тренутку на територији слива
2. Филтрирање приказа ризика према врсти ризика
3. Приказ ризика у зависности од локације на којој се мобилчни уређај налази.
4. Слање питања/обавештења са сликлом, положајем прављења фотографије и питањем
службеним корисницима фотографије
5. Мануелно или аутоматско освежавање/преузимања података о ризицима у зависности од
локације где се мобилни уређај налази
6. За службене кориснике веб апликације могућност слања порука интерним корисницима
7. Овлашћени службени корисник треба да има могућност покретања обавештавања
корисника путем електронске поште или СМС порука.
Техничка захтеви за реализацију система
Систем треба да буде заснован на коришћењу HTML-a верзија 5, CSS-a и веб сервиса. За развој
система треба да буде коришћен Microsoft .NET Core 3.0 и PHP програмски језици. Као
RDBMS-с платформа за развој система треба да буде коришћена PosgreSQL sa PostGIS
екстензијом или МySQL.
Посебни услови :
Да је испоручилац развио бар један ГИС портал националног нивоа
Да има бар један гис портал чија укупна вредност, узима се у обзир проценат учешћа
наручиоца и изради истог, двоструко већа од вредностти понуде
Због чињенице да се у општини Краљево као ГИС платформа користe Hexagon Geomedia
понуђач треба да докаже да је прошао обуку произвођача или овлашћеног партнера за
коришћење поменутог софтвера као и да је развио бар један модул за поменути софтвер.
Да има учествовао у пројектима који се односе на ванредне ситуације
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Партија I –набавка рачунарске опреме:
1 komad
Brand name desktop računar sa operativnim sistemom
Format kućišta
Procesor:
Čipset
Grafička kartica
RAM Memorija
LAN
WIFI, Bluetoth
HDD1
HDD2

Portovi

Proširenje
Napajanje
Periferni uređaji
Dodatno
Operativni sistem

Garancija
Usklađenost sa
sertifikatima

2 komada
Dijagonala
ekrana
Tip ekrana
Rezolucija
ekrana
Vreme odziva
Interfejsi
Garancija
1 komad
Kućište:
Procesor:
Chipset:
Memorija:
Memorijska
zaštita:
Ventilatori:
LAN:
Remote

TOWER, uspravno kućište
Intel® Core™ i7-9700 with Intel® UHD Graphics 630 (3.0 GHz base frequency, up to
4.7 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB cache, 8 cores)ili ekvivalent
Intel Q370 ili ekvivalent
geForce RTX 2080 (fabrički instalirana od strane proizvođača opreme)
2x16 GB DDR4-2666 MT/s, proširivost minimum 64 GB
Ethernet adapter 10/100/1000 Mbit/s
Wi-Fi 6 ax2x2 +Bluetoth 5 (Intel Wi-Fi 6 AX200 ax2x2 +BT5 WW)
512GB M.2 2280 PCIe NVMe OPAL2 TLC SSD (SELF encrypted)
2 TB 7200 3.5 inch + 3.5 inch fabrički ugrađena removable fioka
Minimum Rear: 1 audio-in; 1 audio-out; 1 power connector; 1 RJ-45; 1 serial; 2
DisplayPort™ 1.2; 2 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1; 2 USB 3.1 Gen 2
Front: 1 headphone; 1 headset connector; 1 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 2; 1 USB 2.0
(fast charging); 1 USB 3.1 Type-C™ (charging); 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1
serial; 1 VGA; 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (DisplayPort™)
Minimum M.2 2230; 1 PCIe 3 x16; 2 PCIe 3 x1; 1 PCIe 3 x16 (wired as x4); 2 M.2
2230/2280 (1 M.2 slot for WLAN and 1 M.2 2230/2280 slot for storage.)
500 W internal power adapter, up to 90% efficiency, active PFC
Tastatura sa čitačem kartica i miš od istog proizvođača kao računar
Dust filter, 4 x miniDisplay port na display port adapteri, Solenoid Lock and Intrusion
Sensor, sd card reader
Win10 Pro
Minimum 3 godine sa uključenom opcijom da korisnik zadržava harddiskove u svom
vlasništvu. Mogućnost provere garantnog roka na sajtu proizvođača, na osnovu
serijskog broja uređaja. Potrebno je da ponuđač dostavi internet adresu sajta
proizvođača na kojem je moguće izvršiti proveru garancije preko serijskog broja
uređaja
EnergyStar

Brand name monitor
NAJMAJNJE 24”
LED IPS
Najmanje 2560 x 1440 WQHD

max.5ms, bez softverskih podešavanja
U SKLADU SA VIDEO IZLAZIMA NA GRAFIČKOJ KARTICI
Minimum 3 godine. Mogućnost provere garantnog roka na sajtu proizvođača,
na osnovu serijskog broja uređaja. Potrebno je da ponuđač dostavi internet
adresu sajta proizvođača na kojem je moguće izvršiti proveru garancije preko
serijskog broja uređaja
Brand name server
Tower kućište maksimalne visine 4U.
Minimalno 1x Intel Xeon Silver 4210 10c 2.2GHz
Intel C622 chipset.
32GB (2x 16GB 1Rx4 DDR4-2933 Registered Smart memory kit) memorije.
Sistem mora da poseduje najmanje 24 memorijskih slotova uz proširivost do
minimalno 3TB memorije.
Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC, DDDC, Rank sparing memory
support, Memory Mirroring support.
Minimalno 2 hot-plug ventilatora.
4x1Gb Ethernet RJ45 porta.
Server mora da ima ugrađeni čip na matičnoj ploči za udaljenu kontrolu,
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management
LAN port:

monitoring servera sa fabrički integrisanim ključem za PKI autentifikaciju,
CNSA standard, UEFI Secure Boot, Root of trust, poseban LAN port (RJ45) za
menadžment servera.
2 x 240GB SSD SFF 6G Read intensive za operativni sistem; 4 x 1.2TB 12G SFF
Diskovi:
SAS 10k HDD
Indikativni LED panel sa prednje strane za predikciju greške vitalnih
LED panel:
komponenti.
Interfejs:
Mogućnost dodavanja do 2x M.2 SSD flash kartica.
Fizički RAID kontroler sa 2GB cache-a sa podrškom za 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 RAID
Raid kontroler
nivoe, kao i minimum 12Gb/s sa podrškom za 8 diskova.
HDD proširivost: Proširivost do minimalno 8 x hot-plug 2.5” HDD/SSD diskova
5x USB 3.0 (2 front, 2 rear, 1 internal)
Portovi:
1x VGA (rear)
1x Serial (rear)
Slotovi za
Proširivost sistema do minimalno 8 x PCIe 3.0
proširenje:
Redudantno napajanje, minimalno 2x 800W Platinum, 94% efficiency
Napajanje
2x Rack strujni kablovi
Podržani
Windows Server 2016, Windows Server 2019, VMware vSphere 6.0 i 6.5, SUSE
operativni
Linux Enterprise Server 11 i 12, Red Hat Enterprise Linux 6 i 7, Oracle Linux 7
sistemi:
Operativni
Uz server mora biti isporučen Windows Server Standard 2019 sa 30 Device
sistem
CAL-ova
Server mora biti isporučen sa garancijom koja podrazumeva obezbeđivanje
besplatnih rezervnih delova, besplatnog izlaska na teren i besplatne usluge
podrške u slučaju kvara u periodu od 3 godine.
Garancija
Garancija mora biti proveriva na web portal proizvođača na osnovu serijskog
broja uređaja.
5 KOMADA
Dijagonala ekrana
Rezolucija
Tip ekrana
Gustina ekrana
Tip procesora
Broj jezgara
Operativni sistem
RAM memorija
Zadnja kamera
Prednja kamera
Kapacitet baterije
Bluetooth
Interna memorija
Proširenje interne memorije
4G (LTE)
Opis WiFi
Brzo punjenje
USB
Ostale funkcije
SIM slot

Telefoni za koordinatore iz Gradova
6.4"
2960 x 1440
Super AMOLED
~516 ppi
ARM
Octa Core 4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55
Android 8.1 ili noviji
6 GB
12.0 Mpix + 12.0 Mpix
8.0 Mpix
4000 mAh
v5.0
128 GB
microSD do 512GB
DA
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM
DA
USB-C
S Pen
Dual SIM
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Telefoni za koordinatore iz Opština

13 KOMADA
Dijagonala ekrana
Rezolucija
Tip ekrana
Gustina ekrana
Tip procesora
Broj jezgara
Operativni sistem
RAM memorija
Zadnja kamera
Optički zum zadnje kamere
Prednja kamera
Kapacitet baterije
Bluetooth
Interna memorija
Proširenje interne memorije
4G (LTE)
Opis WiFi
Brzo punjenje
USB
Ostale funkcije
SIM slot

6.7"
2400 x 1080
Super AMOLED
~ 393
ARM
Octa Core 2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver
Android 9.0 ili noviji
6 GB
32.0 Mpix + 8.0 Mpix + 5.0 Mpix
8x
32.0 Mpix
4500 mAh
v5.0
128 GB
microSD do 512GB
DA
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
DA
USB 2.0 Tip-C
ANT+
Dual SIM

Датум

Овлашћено лице понуђача
М. П.

_______________

_________________________

Напомена:
Техничку спецификацију понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је у
свему сагласан са траженом условима наручиоца прописаним за ову набавку и да ће
уговоренa добра испоруцити по датим јединичним ценама у свему сагласно датој
Техничкој спецификацији.
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Партија II - израда софтвера и потребних апликација
Мобилна апликација треба да омогући:








Преузимање података о свим ризицима у датом тренутку на територији слива
Филтрирање приказа ризика према врсти ризика
Приказ ризика у зависности од локације на којој се мобилчни уређај налази.
Слање питања/обавештења са сликлом, положајем прављења фотографије и питањем
службеним корисницима фотографије
Мануелно или аутоматско освежавање/преузимања података о ризицима у зависности од
локације где се мобилни уређај налази
За службене кориснике веб апликације могућност слања порука интерним корисницима
Овлашћени службени корисник треба да има могућност покретања обавештавања
корисника путем електронске поште или СМС порука.

Техничка захтеви за реализацију система
Систем треба да буде заснован на коришћењу HTML-a верзија 5, CSS-a и веб сервиса. За развој
система треба да буде коришћен Microsoft .NET Core 3.0 и PHP програмски језици. Као
RDBMS-с платформа за развој система треба да буде коришћена PosgreSQL sa PostGIS
екстензијом или МySQL.
Посебни услови :
Да је испоручилац развио бар један ГИС портал националног нивоа
Да има бар један гис портал чија укупна вредност, узима се у обзир проценат учешћа
наручиоца и изради истог, двоструко већа од вредностти понуде
Због чињенице да се у општини Краљево као ГИС платформа користe Hexagon Geomedia
понуђач треба да докаже да је прошао обуку произвођача или овлашћеног партнера за
коришћење поменутог софтвера као и да је развио бар један модул за поменути софтвер.
Да има учествовао у пројектима који се односе на ванредне ситуације.

Датум

Овлашћено лице понуђача
М. П.

_______________

_________________________

Напомена:
Техничку спецификацију понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је у
свему сагласан са траженом условима наручиоца прописаним за ову набавку и да ће
уговоренa добра испоруцити по датим јединичним ценама у свему сагласно датој
Техничкој спецификацији.
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Партија III - израда сајта-електронска платформа слива (веб апликација):













Успостављање дискусионог форума за комуникацију службених лица
Могућност отварања нових тема на дискусионом форуму
Прослеђивање садржаја са дела сајта намењеног службеним лицима на јавни део сајта
Мануелно додавање података о новим ризицима
Аутоматско презимање података, параметара на основу којих се утврђује ризик од
органа и организација који мере/утврђују параметре
Публиковање информација о новоидентификованим ризицима на јавном делу сајта
Приказивање ризика на мапи на јавно доступном сајту и службеном делу сајта
Претрага и филтрирање приказа ризика на јавном и службеном делу сајта
Приказ резултата упита на мапи
Публиковање статичких садржаја на јавно доступном сајту
Регистрација корисника и администрација корисничких налога
Функције за масовно обавештавање корисника слањем СМС порука и електронске
поште корисницима система

Техничка захтеви за реализацију система
Систем треба да буде заснован на коришћењу HTML-a верзија 5, CSS-a и веб сервиса. За развој
система треба да буде коришћен Microsoft .NET Core 3.0 и PHP програмски језици. Као
RDBMS-с платформа за развој система треба да буде коришћена PosgreSQL sa PostGIS
екстензијом или МySQL.
Посебни услови :
Да је испоручилац развио бар један ГИС портал националног нивоа
Да има бар један гис портал чија укупна вредност, узима се у обзир проценат учешћа
наручиоца и изради истог, двоструко већа од вредностти понуде
Због чињенице да се у општини Краљево као ГИС платформа користe Hexagon Geomedia
понуђач треба да докаже да је прошао обуку произвођача или овлашћеног партнера за
коришћење поменутог софтвера као и да је развио бар један модул за поменути софтвер.
Да има учествовао у пројектима који се односе на ванредне ситуације

Датум

Овлашћено лице понуђача
М. П.

_______________

_________________________

Напомена:
Техничку спецификацију понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је у
свему сагласан са траженом условима наручиоца прописаним за ову набавку и да ће
уговоренa добра испоруцити по датим јединичним ценама у свему сагласно датој
Техничкој спецификацији.
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ПРИЛОГ 6. - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број _______________ од ____________ 2019. године за јавну набавку у отвореном
поступку ЈН број 404-79/19-VII набавку добара – рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу
реализације Пројекта ''Платформа слива Западна Морава'', за потребе Градске управе града
Краљева по партијама
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Тип предузећа (микро, мало, средње, велико)
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс: e-mail:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Матични број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Матични број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

34/60

ЈНМВ БР-404-79/19-VII набавка добара рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу реализације Пројекта
„Платформа слива Западне Мораве“, за потребе Наручиоца Градске управе града Краљева, по партијама

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-наставак
ПАРТИЈА I - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
Понуда број:
У складу са условима Позива и Конкурсном документацијом, спремни смо да јавну набавку
ЈН број 404-79/19-VII набавку добара – рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу
реализације Пројекта ''Платформа слива Западна Морава'', за потребе Градске управе града
Краљева по партијама и то: Партија I - набавка рачунарске опреме, реализујемо на следећи
начин:
Укупна цена са свим трошковима без ПДВ-а Партија 1_________динара

Укупан износ ПДВ

Партија 1 _________динара

Укупна цена са свим трошковима са ПДВом

Партија 1 _________динара

Рок за испоруку
(не дужи од 30 календарских дана)

Партија 1 ________ дана

Гарантни рок
(не краћи од 3 године)

Партија 1 ______ године

Рок и услови плаћања
(не краћи од 8. дана и не дужи од 45. дана)
Опција понуде
(минимум 60 дана)

Датум:
__________

______ у року од дана по пријему неспорне,
исправне, потписане и оверене фактуре-рачуна
________ дана

М.П.

Потпис

__________

______________

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ
ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СУ ТАЧНИ ПОДАЦИ КОЈИ СУ У ПОНУДИ ОБРАСЦA ПОНУДЕ НАВЕДЕНИ.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-наставек
ПАРТИЈА II - ИЗРАДА СОФТВЕРА И ПОТРЕБНИХ АПЛИКАЦИЈА
Понуда број:
У складу са условима Позива и Конкурсном документацијом, спремни смо да јавну набавку
ЈН број 404-79/19-VII набавку добара – рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу
реализације Пројекта ''Платформа слива Западна Морава'', за потребе Градске управе града
Краљева по партијама и то: Партија II - израда софтвера и потребних апликација, реализујемо
на следећи начин:
Укупна цена са свим трошковима без ПДВ-а Партија 2 _________динара

Укупан износ ПДВ

Партија 2 _________динара

Укупна цена са свим трошковима са ПДВом

Партија 2 _________динара

Рок за испоруку
(не дужи од 30 календарских дана)

Партија 2 ________ дана

Гарантни рок
(не краћи од 3 године)

Партија 2 ______ године

Рок и услови плаћања
(не краћи од 8. дана и не дужи од 45. дана)
Опција понуде
(минимум 60 дана)

Датум:
__________

______ у року од дана по пријему неспорне,
исправне, потписане и оверене фактуре-рачуна
________ дана

М.П.

Потпис

__________

______________

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ
ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СУ ТАЧНИ ПОДАЦИ КОЈИ СУ У ПОНУДИ ОБРАСЦA ПОНУДЕ НАВЕДЕНИ.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-наставек
ПАРТИЈА III - ИЗРАДА САЈТА-ЕЛЕКТРОНСКА ПЛАТФОРМА СЛИВА
Понуда број:
У складу са условима Позива и Конкурсном документацијом, спремни смо да јавну набавку
ЈН број 404-79/19-VII набавку добара – рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу
реализације Пројекта ''Платформа слива Западна Морава'', за потребе Градске управе града
Краљева по партијама и то: Партија III - израда сајта-електронска платформа слива,
реализујемо на следећи начин:
Укупна цена са свим трошковима без ПДВ-а Партија 3 _________динара

Укупан износ ПДВ

Партија 3 _________динара

Укупна цена са свим трошковима са ПДВом

Партија 3 _________динара

Рок за испоруку
(не дужи од 30 календарских дана)

Партија 3 ________ дана

Гарантни рок
(не краћи од 3 године)

Партија 3 ______ године

Рок и услови плаћања
(не краћи од 8. дана и не дужи од 45. дана)
Опција понуде
(минимум 60 дана)

Датум:
__________

______ у року од дана по пријему неспорне,
исправне, потписане и оверене фактуре-рачуна
________ дана

М.П.

Потпис

__________

______________

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ
ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СУ ТАЧНИ ПОДАЦИ КОЈИ СУ У ПОНУДИ ОБРАСЦA ПОНУДЕ НАВЕДЕНИ.
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ПРИЛОГ 7. – МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
Закључен у Краљеву дана ____________ 2019. године између:
1. Градскe управe града Краљева, Трг Јована Сарића 1, Краљево 36000, ПИБ 102675366,
матични број 07193807, коју заступа начелник Градске управе града Краљева, Јелена Бекчић,
дипл. правник (у даљем тексту: Наручилац) и
2. ____________________________________ из ____________________ (седиште, улица и
број)
ПИБ_______________,
матични
број
_______________,
текући
рачун
______________________ код____________________________банке, кога заступа директор
_________________________ (у даљем тексту: Испоручилац), с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: набавка добара – рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу
реализације Пројекта ''Платформа слива Западна Морава'', за
потребе Градске управе града Краљева по партијама и то:
Партија 1-рачунарске опреме
Уговорне стране сагласно уговарају следеће:
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац у складу са Законом о јавним
набавкама, спровео отворени поступак јавне набавке, ЈН број 404-79/19-VII набавка добара –
рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу реализације Пројекта ''Платформа слива Западна
Морава'', за потребе Градске управе града Краљева по партијама и то: Партија 1-рачунарске
опреме, Партија 2- израда софтвера и потребних апликација и Партија 3-израда сајтаелектронска платформа слива, у којем је понуда Испоручиоца број _________ од _________
2019. године изабрана као најповољнија, те му је Одлуком о додели уговора број _____ од
______.2019. године, објављене на Порталу јавних набавки дана ________ 2019. године
додељен уговор о набавци ових добара, сагласно члану 112. став 1. Закона о јавним набавкама.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи предмет набавке рачунарске опреме, у
уговореном року у свему према Техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цена Наручиоца
и прихваћеној понуди Испоручиоца број _______од ___________ 2019. године, који чине
саставни део овог уговора.
Члан 3.
Уговорне стране сагласно уговарају укупну цену набавке добара рачунарске опреме из
члана 1. и 2. овог уговора у износу од:
- за Партију I–набавка рачунарске опреме у износу од:
_________________ динара без ПДВ-а (словима: _______________________________________)
односно
________________ динара са ПДВ-ом (словима: ________________________________________)
Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна, не подлеже променама и обухвата све
пратеће и зависне трошкове које Испоручилац има у поступку извршења ове јавне набавке
(трошкове превоза, осигурања, царине и других увозних дажбина, накнади, такси, прибављања
средстава обезбеђења и слично) и утврђена је у свему према прихваћеној понуди Испоручиоца
број ______ од ______.2019. године, која је саставни део овог уговора.
Члан 4.
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Испоручилац се обавезује да фактуре-рачуне о извршеној испоруци добара региструје у
централном регистру фактура на начин прописан Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилником о начину и поступку регистровања
фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног
регистра фактура, а Наручилац се обавезује да пре плаћања провери да ли је испостављена
фактура исправно регистрована у централном регистру фактура.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да плаћање уговорене цене из члана 3. овог уговора изврши
најкасније у року од ___ (__________) дана од дана пријема неспорне, исправне и оверене
фактуре-рачуна, исправно регистроване у централном регистру фактура и издате на основу
потписаног записника од стране овлашћених лица наручиоца и Испоручиоца о извршеној
квалитативној и квантитативној испоруци робе и то уплатом на текући рачун Испоручиоца број
___________________ код ______________________________банке.
Члан 6.
Испоручилац се обавезује да испоручи рачунарскеу опрему, под условима из Конкурсне
документације, карактеристикама и роковима одређеним у Техничкој спецификацији
Наручиоца у потпуности у складу са прихваћеном понудом Испоручиоца.
Испоручилац се обавезује да испоруку добра изврши на адресу Наручиоца и то у року од
____ (словима: ________) дана од дана закључења овог уговора
Сматра се да је извршена квантитативна и квалитативна испорука рачунарске опреме,
када овлашћено лице наручиоца потврди испоруку, сачињавањем и потписивањем записника о
квалитативној и квантитативној примопредаји добра са овлашћеним лицем испоручиоца.
Члан 7.
Ако се записнички констатује да испоручен рачунарскa опремa, има недостатке у
квалитету и да није у складу са понудом Испоручиоца број _____ од ______ 2019. године и
Техничком спецификацијом Наручиоца, Испоручилац мора извршити о свом трошку повраћај
неквалитетнe рачунарске опреме, софтвера и сајта, у свему у складу са захтевима из Конкурсне
документације и прихваћене понуде, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана сачињавања
записника о рекламацији.
Потписана отпремница од стране овлашћеног лица Наручиоца и овлашћеног лица
Испоручиоца, записник о квалитативној примопредаји добра и достављена фактура
Испоручиоца, Наручиоцу представљају основ за плаћање уговорене цене.
Члан 8.
Место испоруке је адреса Наручиоца, Трг Јована Сарића 1, Краљево 36000.
Испоручилац се обавезује да рачунарску опрему, софтвер и сајт испоручи Наручиоцу
својим одговарајућим превозним средсвом.
Сматраће се да је испорука рачунарскa опремa извршена, када овлашћено лице
Наручиоца утврди испоручено стање, што се потврђује примопредајом отпремнице, коју
потписују овлашћена лица Наручиоца и Испоручиоца.
Испоручено стање, квалитативно мора да одговара поруџбини Наручиоца.
Члан 9.
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну примопредају, што се потврђује
потписивањем записника о примопредаји, као и отпремнице и рачуна – фактуре од стране
овлашћеног лица Наручиоца и Испоручиоца, а које се сачињавају у два примерка од којих свака
уговорна страна задржава по један примерак.
Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да испоручено добрa прегледа
и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Испоручиоцу, што се констатује
на отпремници.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити
уобичајеним прегледом, представник Наручиоца је дужан да о том недостатку писаним путем
обавести Испоручиоца без одлагања, а најкасније у року од осам дана.
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Испоручено стање квалитативно мора у потпуности да одговара поруџбини Наручиоца.
Члан 10.
Уговорне стране сагласно констатују да је Испоручилац доставио средства финансијског
обезбеђења тражена Конкурсном документацијом и то: потписану и оверену бланко соло
меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“ у
висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 (тридесет) дана
дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе и потписану и оверену бланко соло меницу
за отклањање грешака у гарантном року, са клаузулом ,,без протеста“, у висини од 10% укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са крајњим роком важности 10 (десет) дана дужим од истека
укупно уговореног гарантног рока, са меничним овлашћењима, ОП обрасцем и картоном
депонованих потписа и потврдом о регистрацији меница од стране пословне банке.
Испоручилац је сагласан да Наручилац активира достављену, потписану и оверену бланко
соло меницу за добро извршење посла са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% од
вредности уговора без ПДВ-а, у случају раскида уговора и неиспуњавања уговорних обавеза од
стране Испоручиоца, као и достављену, потписану и оверену бланко соло меницу за отклањање
грешака у гарантном року са клаузулом, ,,без протеста“ у висини од 10% од вредности уговора
без ПДВ-а, у случају неотклањања грешака у гарантном року у року од 5 (пет) дана од дана
пријема писменог захтева Наручиоца
Члан 11.
Уговорне стране сагласно уговарају гарантни рок за испорученa добрa у трајању од ____
(словима: _________) године од датума испоруке и записничке примопредаје предмета ове јавне
набавке.
Испоручилац је у обавези у гарантном року да се одазове у року не дужем од 48 сати од
примања затева (телефоном, мејлом, факсом и др.) од стране Наручиоца.
Испоручилац је такође у обавези да по пријему захтева од стране Наручиоца исти реши у
року не дужем од 7 (седам) дана.
Члан 12.
Уколико Испоручилац не испуни све своје уговорене обавезе односно у уговореном року
не испоручи добро из члана 1. и 2. овог уговора, а под условом да до тога није дошло кривицом
Наручиоца, нити услед дејства више силе, обавезан је да Наручиоцу плати уговорену казну у
висини од 2‰ (промила) за сваки дан закашњења, од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом из
члана 3. овог уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% укупно
уговорене вредности.
Право Наручиоца на наплату уговорене казне не утиче на право Наручиоца да захтева
накнаду штете.
Члан 13.
Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања
или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће
се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су
се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране
погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари,
политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана
промета увоза и извоза) и слично.
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
Члан 14.
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Измене и допуне овог уговора врше се само у писаној форми уз претходну обострану
сагласност воља уговорних страна закључивањем анекса Уговора потписаним од стране
овлашћених лица обе уговорне стране, на начин и у случајевима прописаним одредбама Закона о
јавним набавкама.
Члан 15.
Евентуалне спорове који настану из овог уговора, уговорне стране су сагласне да решавају
споразумно, а ако се спор не може решити мирним путем сагласно уговарају надлежност стварно
и месно надлежног суда у Краљеву.
Члан 16.
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења
уговорних обавеза друге уговорне стране у случајевима прописаним законом и овим уговором,
достављањем обавештења о раскиду уговора уз поштовање отказног рока од 30 (тридесет) дана
од дана достављања писаног обавештења о отказу, чиме наступа доспелост уговорених обавеза у
погледу средстава финансијског обезбеђења и друге последице раскида уговора у складу са
законом.
Наручилац задржава право једностраног раскида овог уговора без отказног рока ако
Испоручилац из било ког разлога није у могућности да испуни уговорене рокове испоруке добара
и услове из уговора у року дужем од 3 (три) дана.
Члан 17.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о јавним набавкама и других важећих прописа који регулишу
ову област.
Члан 18.
Уговор ступа на снагу даном потписивања и престаје да важи за уговараче по обостраном
испуњењу обавеза уговорних страна и у случајевима предвиђеним Уговором и важећим
законским прописима.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака и то 4 (четири) примерка за
Наручиоца и 2 (два) за Испоручиоца.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне и слободне воље.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА
ДИРЕКТОР
_________________________

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јелена Бекчић, дипл. правник
_____________________________________

___________________________

НАПОМЕНА: Модел уговора попуњава, оверава и потписује понуђач за на то предвиђеним
местима. У случају подношења понуде са подизвођачима или групом понуђача, сваки
подизвођач или члан групе, уговор потписисује и оверава печатом на задњој страни модела
уговора. Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци након што му је
уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце,
и исправу о реализованом средству обезбеђења.
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
Закључен у Краљеву дана ____________ 2019. године између:
2. Градскe управe града Краљева, Трг Јована Сарића 1, Краљево 36000, ПИБ 102675366,
матични број 07193807, коју заступа начелник Градске управе града Краљева, Јелена Бекчић,
дипл. правник (у даљем тексту: Наручилац) и
2. ____________________________________ из ____________________ (седиште, улица и
број)
ПИБ_______________,
матични
број
_______________,
текући
рачун
______________________ код____________________________банке, кога заступа директор
_________________________ (у даљем тексту: Испоручилац), с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: набавка добара – рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу
реализације Пројекта ''Платформа слива Западна Морава'', за
потребе Градске управе града Краљева по партијама и то:
Партија 2- израда софтвера и потребних апликација
Уговорне стране сагласно уговарају следеће:
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац у складу са Законом о јавним
набавкама, спровео отворени поступак јавне набавке, ЈН број 404-79/19-VII набавка добара –
рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу реализације Пројекта ''Платформа слива Западна
Морава'', за потребе Градске управе града Краљева по партијама и то: Партија 1-рачунарске
опреме, Партија 2- израда софтвера и потребних апликација и Партија 3-израда сајтаелектронска платформа слива, у којем је понуда Испоручиоца број _________ од _________
2019. године изабрана као најповољнија, те му је Одлуком о додели уговора број _____ од
______.2019. године, објављене на Порталу јавних набавки дана ________ 2019. године
додељен уговор о набавци ових добара, сагласно члану 112. став 1. Закона о јавним набавкама.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи предмет набавке софтвера за потребе
Градске управе града Краљева у уговореном року у свему према Техничкој спецификацији и
Обрасцу структуре цена Наручиоца и прихваћеној понуди Испоручиоца број _______од
___________ 2019. године, који чине саставни део овог уговора.
Члан 3.
Уговорне стране сагласно уговарају укупну цену набавке добара софтвера из члана 1. и 2.
овог уговора у износу од:
- за Партију II–израда софтвера и потребних апликација у износу од:
_________________ динара, без ПДВ-а (словима: ______________________________________)
односно
_________________ динара са ПДВ-ом (словима: _______________________________________)
Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна, не подлеже променама и обухвата све
пратеће и зависне трошкове које Испоручилац има у поступку извршења ове јавне набавке
(трошкове превоза, осигурања, царине и других увозних дажбина, накнади, такси, прибављања
средстава обезбеђења и слично) и утврђена је у свему према прихваћеној понуди Испоручиоца
број ______ од ______.2019. године, која је саставни део овог уговора.
Члан 4.
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Испоручилац се обавезује да фактуре-рачуне о извршеној испоруци добара региструје у
централном регистру фактура на начин прописан Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилником о начину и поступку регистровања
фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног
регистра фактура, а Наручилац се обавезује да пре плаћања провери да ли је испостављена
фактура исправно регистрована у централном регистру фактура.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да плаћање уговорене цене из члана 3. овог уговора изврши
најкасније у року од ___ (__________) дана од дана пријема неспорне, исправне и оверене
фактуре-рачуна, исправно регистроване у централном регистру фактура и издате на основу
потписаног записника од стране овлашћених лица наручиоца и Испоручиоца о извршеној
квалитативној и квантитативној испоруци робе и то уплатом на текући рачун Испоручиоца број
___________________ код ______________________________банке.
Члан 6.
Испоручилац се обавезује да испоручи софтвер под условима из Конкурсне
документације, карактеристикама и роковима одређеним у Техничкој спецификацији
Наручиоца у потпуности у складу са прихваћеном понудом Испоручиоца.
Испоручилац се обавезује да испоруку добра изврши на адресу Наручиоца и то у року од
____ (словима: ________) дана од дана закључења овог уговора
Сматра се да је извршена квантитативна и квалитативна испорука софтвера када
овлашћено лице наручиоца потврди испоруку, сачињавањем и потписивањем записника о
квалитативној и квантитативној примопредаји добра са овлашћеним лицем испоручиоца.
Члан 7.
Ако се записнички констатује да испоручен софтвер има недостатке у квалитету и да
није у складу са понудом Испоручиоца број _____ од ______ 2019. године и Техничком
спецификацијом Наручиоца, Испоручилац мора извршити о свом трошку повраћај
неквалитетнe софтвера у свему у складу са захтевима из Конкурсне документације и
прихваћене понуде, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана сачињавања записника о
рекламацији.
Потписана отпремница од стране овлашћеног лица Наручиоца и овлашћеног лица
Испоручиоца, записник о квалитативној примопредаји добра и достављена фактура
Испоручиоца, Наручиоцу представљају основ за плаћање уговорене цене.
Члан 8.
Место испоруке је адреса Наручиоца, Трг Јована Сарића 1, Краљево 36000.
Испоручилац се обавезује да софтвер испоручи Наручиоцу својим одговарајућим
превозним средсвом.
Сматраће се да је испорука софтвер извршена, када овлашћено лице Наручиоца утврди
испоручено стање, што се потврђује примопредајом отпремнице, коју потписују овлашћена
лица Наручиоца и Испоручиоца.
Испоручено стање, квалитативно мора да одговара поруџбини Наручиоца.
Члан 9.
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну примопредају, што се потврђује
потписивањем записника о примопредаји, као и отпремнице и рачуна – фактуре од стране
овлашћеног лица Наручиоца и Испоручиоца, а које се сачињавају у два примерка од којих свака
уговорна страна задржава по један примерак.
Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да испоручено добрa прегледа
и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Испоручиоцу, што се констатује
на отпремници.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити
уобичајеним прегледом, представник Наручиоца је дужан да о том недостатку писаним путем
обавести Испоручиоца без одлагања, а најкасније у року од осам дана.
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Испоручено стање квалитативно мора у потпуности да одговара поруџбини Наручиоца.
Члан 10.
Уговорне стране сагласно констатују да је Испоручилац доставио средства финансијског
обезбеђења тражена Конкурсном документацијом и то: потписану и оверену бланко соло
меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“ у
висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 (тридесет) дана
дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе и потписану и оверену бланко соло меницу
за отклањање грешака у гарантном року, са клаузулом ,,без протеста“, у висини од 10% укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са крајњим роком важности 10 (десет) дана дужим од истека
укупно уговореног гарантног рока, са меничним овлашћењима, ОП обрасцем и картоном
депонованих потписа и потврдом о регистрацији меница од стране пословне банке.
Испоручилац је сагласан да Наручилац активира достављену, потписану и оверену бланко
соло меницу за добро извршење посла са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% од
вредности уговора без ПДВ-а, у случају раскида уговора и неиспуњавања уговорних обавеза од
стране Испоручиоца, као и достављену, потписану и оверену бланко соло меницу за отклањање
грешака у гарантном року са клаузулом, ,,без протеста“ у висини од 10% од вредности уговора
без ПДВ-а, у случају неотклањања грешака у гарантном року у року од 5 (пет) дана од дана
пријема писменог захтева Наручиоца
Члан 11.
Уговорне стране сагласно уговарају гарантни рок за испорученa добрa у трајању од ____
(словима: _________) године од датума испоруке и записничке примопредаје предмета ове јавне
набавке.
Испоручилац је у обавези у гарантном року да се одазове у року не дужем од 48 сати од
примања затева (телефоном, мејлом, факсом и др.) од стране Наручиоца.
Испоручилац је такође у обавези да по пријему захтева од стране Наручиоца исти реши у
року не дужем од 7 (седам) дана.
Члан 12.
Уколико Испоручилац не испуни све своје уговорене обавезе односно у уговореном року
не испоручи добро из члана 1. и 2. овог уговора, а под условом да до тога није дошло кривицом
Наручиоца, нити услед дејства више силе, обавезан је да Наручиоцу плати уговорену казну у
висини од 2‰ (промила) за сваки дан закашњења, од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом из
члана 3. овог уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% укупно
уговорене вредности.
Право Наручиоца на наплату уговорене казне не утиче на право Наручиоца да захтева
накнаду штете.
Члан 13.
Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања
или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће
се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су
се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране
погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари,
политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана
промета увоза и извоза) и слично.
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
Члан 14.
44/60

ЈНМВ БР-404-79/19-VII набавка добара рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу реализације Пројекта
„Платформа слива Западне Мораве“, за потребе Наручиоца Градске управе града Краљева, по партијама

Измене и допуне овог уговора врше се само у писаној форми уз претходну обострану
сагласност воља уговорних страна закључивањем анекса Уговора потписаним од стране
овлашћених лица обе уговорне стране, на начин и у случајевима прописаним одредбама Закона о
јавним набавкама.
Члан 15.
Евентуалне спорове који настану из овог уговора, уговорне стране су сагласне да решавају
споразумно, а ако се спор не може решити мирним путем сагласно уговарају надлежност стварно
и месно надлежног суда у Краљеву.
Члан 16.
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења
уговорних обавеза друге уговорне стране у случајевима прописаним законом и овим уговором,
достављањем обавештења о раскиду уговора уз поштовање отказног рока од 30 (тридесет) дана
од дана достављања писаног обавештења о отказу, чиме наступа доспелост уговорених обавеза у
погледу средстава финансијског обезбеђења и друге последице раскида уговора у складу са
законом.
Наручилац задржава право једностраног раскида овог уговора без отказног рока ако
Испоручилац из било ког разлога није у могућности да испуни уговорене рокове испоруке добара
и услове из уговора у року дужем од 3 (три) дана.
Члан 17.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о јавним набавкама и других важећих прописа који регулишу
ову област.
Члан 18.
Уговор ступа на снагу даном потписивања и престаје да важи за уговараче по обостраном
испуњењу обавеза уговорних страна и у случајевима предвиђеним Уговором и важећим
законским прописима.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака и то 4 (четири) примерка за
Наручиоца и 2 (два) за Испоручиоца.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне и слободне воље.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА
ДИРЕКТОР
_________________________

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јелена Бекчић, дипл. правник
_____________________________________

___________________________

НАПОМЕНА: Модел уговора попуњава, оверава и потписује понуђач за на то предвиђеним
местима. У случају подношења понуде са подизвођачима или групом понуђача, сваки
подизвођач или члан групе, уговор потписисује и оверава печатом на задњој страни модела
уговора. Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци након што му је
уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце,
и исправу о реализованом средству обезбеђења.
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
Закључен у Краљеву дана ____________ 2019. године између:
3. Градскe управe града Краљева, Трг Јована Сарића 1, Краљево 36000, ПИБ 102675366,
матични број 07193807, коју заступа начелник Градске управе града Краљева, Јелена Бекчић,
дипл. правник (у даљем тексту: Наручилац) и
2. ____________________________________ из ____________________ (седиште, улица и
број)
ПИБ_______________,
матични
број
_______________,
текући
рачун
______________________ код____________________________банке, кога заступа директор
_________________________ (у даљем тексту: Испоручилац), с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: набавка добара – рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу
реализације Пројекта ''Платформа слива Западна Морава'', за
потребе Градске управе града Краљева по партијама и то:
Партија 3-израда сајта-електронска платформа слива
Уговорне стране сагласно уговарају следеће:
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац у складу са Законом о јавним
набавкама, спровео отворени поступак јавне набавке, ЈН број 404-79/19-VII набавка добара –
рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу реализације Пројекта ''Платформа слива Западна
Морава'', за потребе Градске управе града Краљева по партијама и то: Партија 1-рачунарске
опреме, Партија 2- израда софтвера и потребних апликација и Партија 3-израда сајтаелектронска платформа слива, у којем је понуда Испоручиоца број _________ од _________
2019. године изабрана као најповољнија, те му је Одлуком о додели уговора број _____ од
______.2019. године, објављене на Порталу јавних набавки дана ________ 2019. године
додељен уговор о набавци ових добара, сагласно члану 112. став 1. Закона о јавним набавкама.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи предмет набавке сајт за потребе
Градске управе града Краљева у уговореном року у свему према Техничкој спецификацији и
Обрасцу структуре цена Наручиоца и прихваћеној понуди Испоручиоца број _______од
___________ 2019. године, који чине саставни део овог уговора.
Члан 3.
Уговорне стране сагласно уговарају укупну цену набавке добара рачунарске опреме,
софтвера и сајта из члана 1. и 2. овог уговора у износу од:
- за Партију III–израда сајта-електронска платформа слива у износу од:
_________________ динара, без ПДВ-а (словима: ______________________________________)
односно
_________________ динара са ПДВ-ом (словима: _______________________________________)
Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна, не подлеже променама и обухвата све
пратеће и зависне трошкове које Испоручилац има у поступку извршења ове јавне набавке
(трошкове превоза, осигурања, царине и других увозних дажбина, накнади, такси, прибављања
средстава обезбеђења и слично) и утврђена је у свему према прихваћеној понуди Испоручиоца
број ______ од ______.2019. године, која је саставни део овог уговора.
Члан 4.
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Испоручилац се обавезује да фактуре-рачуне о извршеној испоруци добара региструје у
централном регистру фактура на начин прописан Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилником о начину и поступку регистровања
фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног
регистра фактура, а Наручилац се обавезује да пре плаћања провери да ли је испостављена
фактура исправно регистрована у централном регистру фактура.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да плаћање уговорене цене из члана 3. овог уговора изврши
најкасније у року од ___ (__________) дана од дана пријема неспорне, исправне и оверене
фактуре-рачуна, исправно регистроване у централном регистру фактура и издате на основу
потписаног записника од стране овлашћених лица наручиоца и Испоручиоца о извршеној
квалитативној и квантитативној испоруци робе и то уплатом на текући рачун Испоручиоца број
___________________ код ______________________________банке.
Члан 6.
Испоручилац се обавезује да испоручи сајт под условима из Конкурсне документације,
карактеристикама и роковима одређеним у Техничкој спецификацији Наручиоца у потпуности
у складу са прихваћеном понудом Испоручиоца.
Испоручилац се обавезује да испоруку добра изврши на адресу Наручиоца и то у року од
____ (словима: ________) дана од дана закључења овог уговора
Сматра се да је извршена квантитативна и квалитативна испорука сајта када овлашћено
лице наручиоца потврди испоруку, сачињавањем и потписивањем записника о квалитативној и
квантитативној примопредаји добра са овлашћеним лицем испоручиоца.
Члан 7.
Ако се записнички констатује да испоручен сајт има недостатке у квалитету и да није у
складу са понудом Испоручиоца број _____ од ______ 2019. године и Техничком
спецификацијом Наручиоца, Испоручилац мора извршити о свом трошку повраћај
неквалитетнe опреме сајта, у свему у складу са захтевима из Конкурсне документације и
прихваћене понуде, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана сачињавања записника о
рекламацији.
Потписана отпремница од стране овлашћеног лица Наручиоца и овлашћеног лица
Испоручиоца, записник о квалитативној примопредаји добра и достављена фактура
Испоручиоца, Наручиоцу представљају основ за плаћање уговорене цене.
Члан 8.
Место испоруке је адреса Наручиоца, Трг Јована Сарића 1, Краљево 36000.
Испоручилац се обавезује да испоручи Наручиоцу својим одговарајућим превозним
средсвом.
Сматраће се да је испорука сајта извршена, када овлашћено лице Наручиоца утврди
испоручено стање, што се потврђује примопредајом отпремнице, коју потписују овлашћена
лица Наручиоца и Испоручиоца.
Испоручено стање, квалитативно мора да одговара поруџбини Наручиоца.
Члан 9.
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну примопредају, што се потврђује
потписивањем записника о примопредаји, као и отпремнице и рачуна – фактуре од стране
овлашћеног лица Наручиоца и Испоручиоца, а које се сачињавају у два примерка од којих свака
уговорна страна задржава по један примерак.
Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да испоручено добрa прегледа
и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Испоручиоцу, што се констатује
на отпремници.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити
уобичајеним прегледом, представник Наручиоца је дужан да о том недостатку писаним путем
обавести Испоручиоца без одлагања, а најкасније у року од осам дана.
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Испоручено стање квалитативно мора у потпуности да одговара поруџбини Наручиоца.
Члан 10.
Уговорне стране сагласно констатују да је Испоручилац доставио средства финансијског
обезбеђења тражена Конкурсном документацијом и то: потписану и оверену бланко соло
меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“ у
висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 (тридесет) дана
дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе и потписану и оверену бланко соло меницу
за отклањање грешака у гарантном року, са клаузулом ,,без протеста“, у висини од 10% укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са крајњим роком важности 10 (десет) дана дужим од истека
укупно уговореног гарантног рока, са меничним овлашћењима, ОП обрасцем и картоном
депонованих потписа и потврдом о регистрацији меница од стране пословне банке.
Испоручилац је сагласан да Наручилац активира достављену, потписану и оверену бланко
соло меницу за добро извршење посла са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% од
вредности уговора без ПДВ-а, у случају раскида уговора и неиспуњавања уговорних обавеза од
стране Испоручиоца, као и достављену, потписану и оверену бланко соло меницу за отклањање
грешака у гарантном року са клаузулом, ,,без протеста“ у висини од 10% од вредности уговора
без ПДВ-а, у случају неотклањања грешака у гарантном року у року од 5 (пет) дана од дана
пријема писменог захтева Наручиоца
Члан 11.
Уговорне стране сагласно уговарају гарантни рок за испорученa добрa у трајању од ____
(словима: _________) године од датума испоруке и записничке примопредаје предмета ове јавне
набавке.
Испоручилац је у обавези у гарантном року да се одазове у року не дужем од 48 сати од
примања затева (телефоном, мејлом, факсом и др.) од стране Наручиоца.
Испоручилац је такође у обавези да по пријему захтева од стране Наручиоца исти реши у
року не дужем од 7 (седам) дана.
Члан 12.
Уколико Испоручилац не испуни све своје уговорене обавезе односно у уговореном року
не испоручи добро из члана 1. и 2. овог уговора, а под условом да до тога није дошло кривицом
Наручиоца, нити услед дејства више силе, обавезан је да Наручиоцу плати уговорену казну у
висини од 2‰ (промила) за сваки дан закашњења, од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом из
члана 3. овог уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% укупно
уговорене вредности.
Право Наручиоца на наплату уговорене казне не утиче на право Наручиоца да захтева
накнаду штете.
Члан 13.
Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања
или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће
се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су
се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране
погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари,
политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана
промета увоза и извоза) и слично.
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
Члан 14.
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Измене и допуне овог уговора врше се само у писаној форми уз претходну обострану
сагласност воља уговорних страна закључивањем анекса Уговора потписаним од стране
овлашћених лица обе уговорне стране, на начин и у случајевима прописаним одредбама Закона о
јавним набавкама.
Члан 15.
Евентуалне спорове који настану из овог уговора, уговорне стране су сагласне да решавају
споразумно, а ако се спор не може решити мирним путем сагласно уговарају надлежност стварно
и месно надлежног суда у Краљеву.
Члан 16.
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења
уговорних обавеза друге уговорне стране у случајевима прописаним законом и овим уговором,
достављањем обавештења о раскиду уговора уз поштовање отказног рока од 30 (тридесет) дана
од дана достављања писаног обавештења о отказу, чиме наступа доспелост уговорених обавеза у
погледу средстава финансијског обезбеђења и друге последице раскида уговора у складу са
законом.
Наручилац задржава право једностраног раскида овог уговора без отказног рока ако
Испоручилац из било ког разлога није у могућности да испуни уговорене рокове испоруке добара
и услове из уговора у року дужем од 3 (три) дана.
Члан 17.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о јавним набавкама и других важећих прописа који регулишу
ову област.
Члан 18.
Уговор ступа на снагу даном потписивања и престаје да важи за уговараче по обостраном
испуњењу обавеза уговорних страна и у случајевима предвиђеним Уговором и важећим
законским прописима.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака и то 4 (четири) примерка за
Наручиоца и 2 (два) за Испоручиоца.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне и слободне воље.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА
ДИРЕКТОР
_________________________

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јелена Бекчић, дипл. правник
_____________________________________

___________________________

НАПОМЕНА: Модел уговора попуњава, оверава и потписује понуђач за на то предвиђеним
местима. У случају подношења понуде са подизвођачима или групом понуђача, сваки
подизвођач или члан групе, уговор потписисује и оверава печатом на задњој страни модела
уговора. Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци након што му је
уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце,
и исправу о реализованом средству обезбеђења.
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ПРИЛОГ 8. – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија 1: рачунарске опреме
Р.Б.

ОПИС

Јед. цена Јед. цена са Укупно без Укупно са
ПДВ–ом
ПДВ – а
ПДВ – ом

Ј.М. Кол без ПДВ–а

1

2

3

Brand name desktop računar sa operativnim sistemom
Format
kućišta

Procesor:

Čipset
Grafička
kartica
RAM
Memorija
LAN
WIFI,
Bluetoth

1.

HDD1

HDD2

Portovi

Proširenje

TOWER, uspravno kućište
Intel® Core™ i7-9700 with
Intel® UHD Graphics 630
(3.0 GHz base frequency, up
to 4.7 GHz with Intel®
Turbo Boost Technology, 12
MB cache, 8 cores)ili
ekvivalent
Intel Q370 ili ekvivalent
geForce RTX 2080 (fabrički
instalirana od strane
proizvođača opreme)
2x16 GB DDR4-2666 MT/s,
proširivost minimum 64 GB
Ethernet adapter
10/100/1000 Mbit/s
Wi-Fi 6 ax2x2 +Bluetoth 5
(Intel Wi-Fi 6 AX200 ax2x2
+BT5 WW)
512GB M.2 2280 PCIe
NVMe OPAL2 TLC SSD
ком
(SELF encrypted)
2 TB 7200 3.5 inch + 3.5
inch fabrički ugrađena
removable fioka
Minimum Rear: 1 audio-in; 1
audio-out; 1 power
connector; 1 RJ-45; 1 serial;
2 DisplayPort™ 1.2; 2 USB
2.0; 2 USB 3.1 Gen 1; 2
USB 3.1 Gen 2
Front: 1 headphone; 1
headset connector; 1 USB
2.0; 2 USB 3.1 Gen 2; 1
USB 2.0 (fast charging); 1
USB 3.1 Type-C™
(charging); 1 DisplayPort™
1.2; 1 HDMI 2.0; 1 serial; 1
VGA; 1 USB 3.1 Type-C™
Gen 1 (DisplayPort™)

1

Minimum M.2 2230; 1 PCIe
3 x16; 2 PCIe 3 x1; 1 PCIe 3
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x16 (wired as x4); 2 M.2
2230/2280 (1 M.2 slot for
WLAN and 1 M.2
2230/2280 slot for storage.)
500 W internal power
adapter, up
Napajanje
to 90% efficiency, active
PFC
Tastatura sa čitačem kartica i
Periferni
miš od istog proizvođača kao
uređaji
računar
Dust filter, 4 x miniDisplay
port na display port adapteri,
Dodatno
Solenoid Lock and Intrusion
Sensor, sd card reader
Operativn
Win10 Pro
i sistem
Minimum 3 godine sa
uključenom opcijom da
korisnik zadržava
harddiskove u svom
vlasništvu. Mogućnost
provere garantnog roka na
sajtu proizvođača, na osnovu
Garancija
serijskog broja uređaja.
Potrebno je da ponuđač
dostavi internet adresu sajta
proizvođača na kojem je
moguće izvršiti proveru
garancije preko serijskog
broja uređaja
Usklađen
ost sa
EnergyStar
sertifikati
ma

Brand name monitor
Dijagonala
ekrana
Tip ekrana
Rezolucija
ekrana
Vreme
odziva

2.

NAJMAJNJE 24”

LED IPS
Najmanje 2560 x 1440
WQHD
max.5ms, bez softverskih
podešavanja
U SKLADU SA VIDEO
Interfejsi IZLAZIMA
NA
GRAFIČKOJ KARTICI
Minimum
3
godine. ком 2
Mogućnost
provere
garantnog roka na sajtu
proizvođača, na osnovu
serijskog broja uređaja.
Garancija Potrebno je da ponuđač
dostavi internet adresu sajta
proizvođača na kojem je
moguće izvršiti proveru
garancije preko serijskog
broja uređaja
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Brand name server
Kućište:
Procesor
:
Chipset:

Memorij
a:

Memorij
ska
zaštita:
Ventilat
ori:
LAN:

3.

Remote
manage
ment
LAN
port:

Diskovi:

LED
panel:
Interfejs:

Raid
kontrole
r
HDD

Tower kućište maksimalne
visine 4U.
Minimalno 1x Intel Xeon
Silver 4210 10c 2.2GHz
Intel C622 chipset.
32GB (2x 16GB 1Rx4
DDR4-2933 Registered
Smart memory kit)
memorije. Sistem mora da
poseduje najmanje 24
memorijskih slotova uz
proširivost do minimalno
3TB memorije.
Advanced ECC, Memory
Scrubbing, SDDC,
DDDC, Rank sparing
memory support, Memory
Mirroring support.
Minimalno 2 hot-plug
ventilatora.
4x1Gb Ethernet RJ45
porta.
Server mora da ima
ugrađeni čip na matičnoj
ploči za udaljenu kontrolu,
ком
monitoring servera sa
fabrički integrisanim
ključem za PKI
autentifikaciju, CNSA
standard, UEFI Secure
Boot, Root of trust,
poseban LAN port (RJ45)
za menadžment servera.
2 x 240GB SSD SFF 6G
Read intensive za
operativni sistem; 4 x
1.2TB 12G SFF SAS 10k
HDD
Indikativni LED panel sa
prednje strane za
predikciju greške vitalnih
komponenti.
Mogućnost dodavanja do
2x M.2 SSD flash kartica.
Fizički RAID kontroler sa
2GB cache-a sa podrškom
za 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
RAID nivoe, kao i
minimum 12Gb/s sa
podrškom za 8 diskova.
Proširivost do minimalno

1
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proširivo 8 x hot-plug 2.5”
st:
HDD/SSD diskova
5x USB 3.0 (2 front, 2
rear, 1 internal)
Portovi:
1x VGA (rear)
1x Serial (rear)
Slotovi
za
Proširivost sistema do
proširenj minimalno 8 x PCIe 3.0
e:
Redudantno napajanje,
Napajanj minimalno 2x 800W
e
Platinum, 94% efficiency
2x Rack strujni kablovi
Windows Server 2016,
Windows Server 2019,
Podržani
VMware vSphere 6.0 i
operativ
6.5, SUSE Linux
ni
Enterprise Server 11 i 12,
sistemi:
Red Hat Enterprise Linux
6 i 7, Oracle Linux 7
Uz server mora biti
Operativ isporučen Windows
ni sistem Server Standard 2019 sa
30 Device CAL-ova
Server mora biti isporučen
sa garancijom koja
podrazumeva
obezbeđivanje besplatnih
rezervnih delova,
besplatnog izlaska na
Garancij
teren i besplatne usluge
a
podrške u slučaju kvara u
periodu od 3 godine.
Garancija mora biti
proveriva na web portal
proizvođača na osnovu
serijskog broja uređaja.
Telefoni za koordinatore iz Gradova

4.

Dijagonal
a ekrana
Rezolucij
a
Tip
ekrana
Gustina
ekrana
Tip
procesora

6.4"
2960 x 1440
Super AMOLED
~516 ppi

ком 5

ARM

Octa Core 4x2.7 GHz
Broj
Mongoose M3 & 4x1.8 GHz
jezgara
Cortex-A55
Operativn Android 8.1 ili noviji
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i sistem
RAM
6 GB
memorija
Zadnja
12.0 Mpix + 12.0 Mpix
kamera
Prednja
8.0 Mpix
kamera
Kapacitet 4000 mAh
baterije
Bluetooth v5.0
Interna
128 GB
memorija
Proširenje microSD do 512GB
interne
memorije
4G (LTE) DA
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Opis
(2.4/5GHz), VHT80 MUWiFi
MIMO, 1024QAM
Brzo
DA
punjenje
USB-C
USB
Ostale
S Pen
funkcije
SIM slot Dual SIM

Telefoni za koordinatore iz Opština
Dijagonal
a ekrana
Rezolucij
a
Tip
ekrana
Gustina
ekrana
Tip
procesora

5.

Broj
jezgara
Operativn
i sistem
RAM
memorija
Zadnja
kamera
Optički
zum
zadnje
kamere
Prednja
kamera
Kapacitet
baterije
Bluetooth
Interna

6.7"
2400 x 1080
Super AMOLED
~ 393
ARM
Octa Core 2x2.0 GHz Kryo
460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo
460 Silver
Android 9.0 ili noviji
ком 13
6 GB
32.0 Mpix + 8.0 Mpix + 5.0
Mpix
8x

32.0 Mpix
4500 mAh
v5.0
128 GB
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memorija
Proširenje microSD do 512GB
interne
memorije
4G (LTE) DA
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,
Opis
dual-band, WiFi Direct,
WiFi
hotspot
Brzo
DA
punjenje
USB 2.0 Tip-C
USB
Ostale
ANT+
funkcije
SIM slot Dual SIM

УКУПНО БЕЗ И СА ПДВ

ДАТУМ:
________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

__________________________



УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке, укључујући све трошкове (утовар, транспорт, испорука, осигуранње и сл)
које понуђач има у вези испоруке добара која су предмет јавне набавке;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
- у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (колона 5.) са траженим количинама
(колона 4.). На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а;
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (колона 6.) са
траженим количинама (колона 4.). На крају уписати укупну цену предмета набавке са
ПДВ-ом.
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене
садржани у обрасцу понуде.
Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује једног понуђача из
групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.
Понуђач уписује на за то предвиђеним местима: рок испоруке, рок плаћања, гарантни
рок и опцију понуде.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија II - израда софтвера и потребних апликација
Р.Б.

Јед. цена Јед. цена са Укупно без Укупно са
ПДВ–ом
ПДВ – а
ПДВ – ом

ОПИС

Ј.М. Кол без ПДВ–а

1
1.

израда софтвера
апликација

2
и

потребних

3

4

5

ком 1
УКУПНО БЕЗ И СА ПДВ

ДАТУМ:
________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

__________________________



УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке, укључујући све трошкове (утовар, транспорт, испорука, осигуранње и сл)
које понуђач има у вези испоруке добара која су предмет јавне набавке;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
- у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (колона 5.) са траженим количинама
(колона 4.). На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а;
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (колона 6.) са
траженим количинама (колона 4.). На крају уписати укупну цену предмета набавке са
ПДВ-ом.
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене
садржани у обрасцу понуде.
Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује једног понуђача из
групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.
Понуђач уписује на за то предвиђеним местима: рок испоруке, рок плаћања, гарантни
рок и опцију понуде.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија III - израда сајта-електронска платформа слива

Р.Б.

Јед. цена Јед. цена са Укупно без Укупно са
ПДВ–ом
ПДВ – а
ПДВ – ом

ОПИС

Ј.М. Кол без ПДВ–а

1
1.

2

3

4

5

израда
сајта-електронска
ком 1
платформа слива
УКУПНО БЕЗ И СА ПДВ

ДАТУМ:
________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

__________________________



УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке, укључујући све трошкове (утовар, транспорт, испорука, осигуранње и сл)
које понуђач има у вези испоруке добара која су предмет јавне набавке;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
- у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (колона 5.) са траженим количинама
(колона 4.). На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а;
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (колона 6.) са
траженим количинама (колона 4.). На крају уписати укупну цену предмета набавке са
ПДВ-ом.
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене
садржани у обрасцу понуде.
Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује једног понуђача из
групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.
Понуђач уписује на за то предвиђеним местима: рок испоруке, рок плаћања, гарантни
рок и опцију понуде.
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ПРИЛОГ 9. - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА
На основу члана 88. став 1.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,
14/15 и 68/15) и члана 6. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
РС“, број 86/15), понуђач ____________________________________________________________
из __________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у
отвореном поступку јавне набавке, набавка добара – рачунарске опреме, софтвера и сајта у
циљу реализације Пројекта ''Платформа слива Западна Морава'', за потребе Градске управе
града Краљева по партијама и то: Партија 1-рачунарске опреме, Партија 2- израда софтвера и
потребних апликација и Партија 3-израда сајта-електронска платформа слива, ЈН брoj 40479/19-VII, како следи у табели:
Р.Б.

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА

1.
2.

3.

4.

5.

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА У
ДИНАРИМА СА ПДВ-ом
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Наручилац задржава право да итврши конролу исказаних трошкова увидом у фактуре и
друге доказе.
НАПОМЕНА:
Уколико понуђач поднесе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
предходно Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе понуиђача који ће
попунити, потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде.
ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО

Датум:
______________

МП

Потпис овлашћеног лица:
____________________
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ПРИЛОГ 10. – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,
14/15 и 68/15) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС“,
број 86/15), понуђач ________________________________________ из _______________________
даје

ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуду за учешће у
отвореном поступку јавне набавке, набавка добара – рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу
реализације Пројекта ''Платформа слива Западна Морава'', за потребе Градске управе града
Краљева по партијама и то: Партија 1-рачунарске опреме, Партија 2- израда софтвера и потребних
апликација и Партија 3-израда сајта-електронска платформа слива, JН број 404-79/19-VII,
подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис овлашћеног лица

_________

__________________________
М.П.

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за
подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача, осим ако
споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача као овлашћен за све учеснике у
заједничкој понуди.
Образац по потреби копирати у потребном броју примерака.
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ПРИЛОГ 11. – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 124/12,
14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС“, број 86/15),
понуђач ____________________________________________________________________________
из ______________________ даје

ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању
своје понуде у у отвореном поступку јавне набавке, ЈН брoj 404-79/19-VII, набавка добара –
рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу реализације Пројекта ''Платформа слива Западна
Морава'', за потребе Градске управе града Краљева по партијама и то: Партија 1-рачунарске
опреме, Партија 2- израда софтвера и потребних апликација и Партија 3-израда сајта-електронска
платформа слива, поштовао у потпуности све обавезе прописане чланом 75. став 2. Закона о
јавним набавкама и то обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да немам изречену забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у овој јавној набавци.

Датум:
___________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
______________________

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за
подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача, осим ако
споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача као овлашћен за све учеснике у
заједничкој понуди.
Образац по потреби копирати у потребном броју примерака
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ПРИЛОГ 12. –ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА за озбиљност понуде за Партију 1
На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених
инструмената платног промета
ДУЖНИК:
(унети одговарајуће податке
дужника–издаваоца менице)

МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН:
ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице КОРИСНИК
ПОВЕРИЛАЦ:
М.Б.:
ПИБ:
РАЧУН:

ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА КРАЉЕВА
Краљево, Трг Јована Сарића 1. Краљево.
07193807
102675366
840-17640-73-извршење буџета

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Корисника-Повериоца Градску
управу града Краљева, да предату меницу серијски број ___________________ за озбиљност понуде
може попунити у висини од 10% понуђене цене без ПДВ-а, односно на износ од
___________________ динара и са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од рока важења
понуде.
Овлашћујемо Корисника-Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____________
динара, (словима:____________________________________динара) и да безусловно и неопозиво,
без протеста и трошкова, вансудски сагласно важећим прописима изврши наплату са свих рачуна
Дужника, а у корист Корисника-Повериоца ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА, Краљево
36000, Трг Јована Сарића 1.
Овлашћујемо банке код којих имамо отворене рачуне, да наплату – плаћање по овој меници изврше
на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају
да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у
наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на
сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника,
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана
од стране овлашћеног лица за заступање Дужника.
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један)
примерак за Корисника-Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
У _________________
________.2019. године
(место и датум)

Из

Издавалац меничног овлашћења
(печат и потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде попуњава овлашћено лице Понуђача тако
што уноси серијски број менице коју доставља и износ средстава на који се средство
обезбеђења издаје, потписује и оверава.
Менично овлашћење Понуђач може издати и на свом обрасцу, али оно мора садржати све
тражене податке потребне за наплату издатог средства финансијског обезбеђења.
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ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА за озбиљност понуде за Партију 2
На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених
инструмената платног промета
ДУЖНИК:
(унети одговарајуће податке
дужника–издаваоца менице)

МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН:
ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице КОРИСНИК
ПОВЕРИЛАЦ:
М.Б.:
ПИБ:
РАЧУН:

ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА КРАЉЕВА
Краљево, Трг Јована Сарића 1. Краљево.
07193807
102675366
840-17640-73-извршење буџета

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Корисника-Повериоца Градску
управу града Краљева, да предату меницу серијски број ___________________ за озбиљност понуде
може попунити у висини од 10% понуђене цене без ПДВ-а, односно на износ од
___________________ динара и са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од рока важења
понуде.
Овлашћујемо Корисника-Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____________
динара, (словима:____________________________________динара) и да безусловно и неопозиво,
без протеста и трошкова, вансудски сагласно важећим прописима изврши наплату са свих рачуна
Дужника, а у корист Корисника-Повериоца ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА, Краљево
36000, Трг Јована Сарића 1.
Овлашћујемо банке код којих имамо отворене рачуне, да наплату – плаћање по овој меници изврше
на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају
да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у
наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на
сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника,
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана
од стране овлашћеног лица за заступање Дужника.
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један)
примерак за Корисника-Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
У _________________
________.2019. године

Из

(место и датум)

Издавалац меничног овлашћења
(печат и потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде попуњава овлашћено лице Понуђача тако
што уноси серијски број менице коју доставља и износ средстава на који се средство
обезбеђења издаје, потписује и оверава.
Менично овлашћење Понуђач може издати и на свом обрасцу, али оно мора садржати све
тражене податке потребне за наплату издатог средства финансијског обезбеђења.
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ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА за озбиљност понуде за Партију 3
На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених
инструмената платног промета
ДУЖНИК:
(унети одговарајуће податке
дужника–издаваоца менице)

МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН:
ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице КОРИСНИК
ПОВЕРИЛАЦ:
М.Б.:
ПИБ:
РАЧУН:

ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА КРАЉЕВА
Краљево, Трг Јована Сарића 1. Краљево.
07193807
102675366
840-17640-73-извршење буџета

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Корисника-Повериоца Градску
управу града Краљева, да предату меницу серијски број ___________________ за озбиљност понуде
може попунити у висини од 10% понуђене цене без ПДВ-а, односно на износ од
___________________ динара и са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од рока важења
понуде.
Овлашћујемо Корисника-Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____________
динара, (словима:____________________________________динара) и да безусловно и неопозиво,
без протеста и трошкова, вансудски сагласно важећим прописима изврши наплату са свих рачуна
Дужника, а у корист Корисника-Повериоца ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА, Краљево
36000, Трг Јована Сарића 1.
Овлашћујемо банке код којих имамо отворене рачуне, да наплату – плаћање по овој меници изврше
на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају
да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у
наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на
сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника,
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана
од стране овлашћеног лица за заступање Дужника.
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један)
примерак за Корисника-Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
У _________________
________.2019. године

Из

(место и датум)

Издавалац меничног овлашћења
(печат и потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде попуњава овлашћено лице Понуђача тако
што уноси серијски број менице коју доставља и износ средстава на који се средство
обезбеђења издаје, потписује и оверава.
Менично овлашћење Понуђач може издати и на свом обрасцу, али оно мора садржати све
тражене податке потребне за наплату издатог средства финансијског обезбеђења.
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