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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС“ број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
404-02-153/2019-02 од 25. јула 2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку
број 404-02-153/2019-02 од 25. јула 2019. године припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга претплате на приступ електронској бази прописа
Paragraf lex

Број набавке 73/2019
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1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Нaзив нaручиoцa: Министарство привреде
Aдрeсa: ул. Кнеза Милоша бр. 20, Београд
Интeрнeт стрaницa: www.privreda.gov.rs
ПИБ: 108213421
Maтични брoj: 17862154
Брoj рaчунa: 840-1620-21
Шифрa дeлaтнoсти: 8411
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања јавног
позива у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, а након
добијеног одобрења УЈН и објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка
баз објављивања јавног позива.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 73/2019 су услуге претплате на приступ електронској бази прописа
Paragraf lex, за 100 корисника

4. Нaзнaкa дa сe пoступaк спрoвoди рaди зaкључeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци
Прeдмeтни пoступaк сe спрoвoди рaди зaкључeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци. Угoвoр ћe бити
зaкључeн сa пoнуђaчeм кojeм нaручилaц oдлукoм дoдeли угoвoр.
5. Напомена за резервисане јавне набавке
Предметна набавка није резервисана јавна набавка
6. Контакт особе
Лица за контакт су: Ердељан Бранка и Црнојевић Снежана, телефон 011/3642-699, e-mail
адресе: branka.erdeljan@privreda.gov.rs и snezana.crnojevic@privreda.gov.rs
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2.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 73/2019 су услуге претплате на приступ електронској бази прописа
Paragraf lex, за 100 корисника
2. Партије
Предмет јавна набавка није обликована по партијама
3.

ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ
И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА, ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

Предмет уговора су услуге претплата на приступ електронској бази прописа Paragraf lex, за
100 корисника
Услуге које би понуђач пружиио, у оквиру спровођења ове набавке су следеће:











Правна база коју чини велики број тематски (релацијски) повезаних докумената
неопходних за законито пословање како у правној, тако и у финансиијској
сфери, као и у свим другим сферама рада и пословања;
Компјутерски програмкоји се инсталира на рачунар корисника тако да корисник
зу сваком тренутку може да приступи правној бази без потребе за интернет
конекцијом и тако долази до мноштва података који су му потребни у
свакодневном раду;
Дневно ажурни прописи (сви републички, покрајински, већуна прописа свих
градова и великог броја општина, од којих су многи пречишћени од стране
редакције) уз редовно праћење мишљења државних институција, судке одлуке
засноване на њима, тумачење прописа од стране еминентних стручњака,
одговори на конкретна питањау вези са њиховом практичном применом);
Додатна средства за рад као што су калкулатор камата, калкулатор судких
трошкова, царинска тарифа, детаљни практикуми за одређене значајне области,
регистар прописа, друге корисне информације о јавним набавкама (посебна
онлајн база), статистички показатељи, актуелни догађаји, пореске и
рачуноводствене обавезе и рокови, као и други рокови неопходни за
усаглашавање са прописима
Преузимање докумената је дневно, 24 сата, седам дана у недељи, преко
интернета и сервера који су међусобно повезани
Преузимање докумената финкционише у оперативним системима Microsoft
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Windows XP и новији и интернет прегледач, интернет explorer 8 и новији
Предмет Уговора који ће бити закључен обухвата:
- Инсталациону верзију програмских пакета на ЦД-у и регистрационе медијуме (ЦД,
ДВД),
- Инсталацију и обуку корисника за рад са програмима,
- Детаљна упутства за коришћење програма за сваког појединачног корисника,
- Овлашћење свим корисницима за преузимање дневних и месечних измена са
интернета,
- Одржавање у периоду од 12 месеци,
- Стални сервис у погледу допуњавања програма текстовима свих прописа који су
потребни корисницима (ажурирање) у периоду од 12 месеци,
- Сва текућа софтверска унапређења у периоду од 12 месеци,
- Гаранцију за коришћење софтвера за период од 12 месеци.
Члан 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ , број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) прописује да наручилац може спроводити преговарачки поступак
без објављивања позива за подношење понуда, ако због техничких, односно уметничких
разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права,
набавку може извршити само одређени понуђач.
Ова јавна набавка предвиђена је Планом набавки Министарства привреде за 2019. годину.
Средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени
гласник РС“, број 95/18).
За овај поступак обезбеђена је сагласност УЈН број 404-02-03317/2019 од 23.07.2019. године

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане у члану 75. Закона, и то:
- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(члан 75. став 1. тачка 1. Закона)
- 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)
- 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)
- понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (члан 75. став 2. Закона)
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1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке не мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 76. Закона
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) – 4) Закона
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) – 4) Закона.
2. Упутство како се доказује испуњеност услова
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (образац Изјаве дат је у
поглављу 4, одељак 3), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона дефинисане овом
конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (образац Изјаве подизвоиђача дат је у поглављу 4, одељак 3), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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3. Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 73/2019
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ______________________________________(навести назив понуђача) у поступку
јавне набавке услуга претплате на приступ електронској бази прописа Paragraf lex, број
набавке 73/2019, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
-

-

-

понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре
понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији
понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Место: _______________
Датум: ______________

М.П.

Понуђач
___________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 73/2019
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач ______________________________________(навести назив подизвођача) у
поступку јавне набавке услуга претплате на приступ електронској бази прописа Paragraf lex,
број набавке 73/2019, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
-

-

-

подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар
подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре
подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији
подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне срединесредине и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Место: _______________
Датум: ______________

М.П.

Подизвођач
___________________

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач понуду подноси на спрском језику.
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затвореној на начин да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Министарство привреде, ул. Кнеза Милоша број 20, Београд, са
назнаком „Понуда за јавну набавку услуга претплате на приступ електронској баѕи прописа
Paragraf lex, број набавке 73/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.08.2019.
године до 12,00 часова. Понуда која није примљена у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку сата и дана до којг се могу подносити понуде, сматраће
се неблаговременом.
Отварање понуда ће се обавити истог дана (02.08.2019. године) са почетком у 12,15 часова на
наведеној адреси, канцеларија 115 на првом спрату. Отварање понуда је јавно и може
присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно
учествовати само овлашћени представници понуђача.
Oбрaсцe и изjaвe трaжeнe у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, oднoснo пoдaткe кojи мoрajу бити
њихoв сaстaвни дeo, пoнуђaч пoпуњaвa читкo, a oвлaшћeнo лицe их пoтписуje и пeчaтoм
oвeрaвa.
Након спроведеног поступка отварања понуде, Нарућилац ће спровести и поступак
преговарања. Преговарачки поступак ће се обавити у директном преговарању са
представником понуђача. Преговараће се о битном елементу критеријума за оцењивање
понуде, односно о понуђеној цени.
4. Понуде са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено
4. Начин измене, допуне и опозива понуде
Пoнуђaч мoжe у билo кoм трeнутку прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa дa измeни, дoпуни
или oпoзoвe свojу пoнуду нa исти нaчин нa кojи je пoднeo пoнуду, сa oзнaкoм: "Измeнa
пoнудe", "Дoпунa пoнудe" или "Oпoзив пoнудe" зa jaвну нaбaвку услуга претплате на приступ
електронској баѕи прописа Paragraf lex, редни број набавке 73/2019. Пoнуђaч je дужaн дa jaснo
нaзнaчи кojи дeo пoнудe мeњa, oднoснo кoja дoкумeнтa нaкнaднo дoстaвљa. Пo истeку рoкa зa
пoднoшeњe пoнудa пoнуђaч нe мoжe дa измeни, дoпуни или oпoзoвe свojу пoнуду.
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5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку, или са подизвођачем.
6. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
7. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део понуде мора бити Споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) - 6) Закона, и то податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор
- пoнуђaчу кojи ћe у имe групe пoнуђaчa дaти срeдствa oбeзбeђeњa
- пoнуђaчу кojи ћe издaти рaчун
- рaчуну нa кojи ћe бити вршeно плaћaње
- oбaвeзaмa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa зa извршeњe угoвoрa.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара, или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезеиз поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци, одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци, неограничено солидарно одговарају задругари.
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8. Начин и услови плаћања, гарантни рок и друге околности од којих зависи
прихватљивост понуде
8.1. Начин, рок и услови плаћања
Рок плаћања не може бити краћи од 25 дана од уредно примљеног рачуна.
Рачун испоставља понуђач на основу потврђеног документа о успешно извршеној инсталацији
пакета.
8.2. Рок важења понуде, рок и место испоруке
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
Максимално прихватљив рок за инсталацију пакета у складу са техничком спецификацијом је
7 календарских дана од дана потписивања уговора.
Место испоруке Кнеза Милоша 20, Београд и остале локације Министарства привреде у
Београду (ул. Влајковићева број 10, Ресавска број 24 и Теразије број 23).
9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена претплате на електронску базу прописа на годишњем нивоу треба да буде изражена у
динарима, без ПДВ-а.
ПДВ се исказује посебно.
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза, са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
10. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење уговора о јавној
набавци.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
11. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца или
електронске поште) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке
и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
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Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 73/2019.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,
и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и
учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача,
односно његовог подизвођача
После отварања понуда нaручилaц мoжe приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона)
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву, односно да омогући контролу (увид) код понуђача, као
и његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуда по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
14. Врста критеријума за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија ће бити
изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
Након спроведеног поступка отварања понуде, Нарућилац ће спровести и преговарачки
поступак са понуђачем. Преговарачки поступак ће се обавити у директном преговарању са
представником понуђача. Преговараће се о битном елементу критеријума за оцењивање
понуде, односно о понуђеној цени.
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15. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (образац изјаве из конкурсне
документације).
16. Начин и рок за подношење Захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које
има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама закона..
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
branka.erdeljan@privreda.gov.rs или snezana.crnojevic@privreda.gov.rs, или препорученом
пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.Наручилац објављује
обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом
63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац
исте није отклонио.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона, или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана
од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, позив на број: број или
ознака јавне набавке, сврха: ЗЗП, Министарство привреде, ЈН број 73/2019, корисник: Буџет
Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
17. Рок у којем ће бити закључен уговор
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 2
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга претплате на

приступ електронској бази прописа Paragraf lex, редни број набавке 73/2019
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони 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.
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ПОНУДА
Претплата на приступ електронској бази прописа Paragraf lex за 100 корисника. Наручилац
задржава право да број корисника повећа или смањи за 10% од предложеног, у зависности од
сопствених потреба.
Укупна цена без ПДВ-а
Износ ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања (не краћи од 25 дана)
Рок важења понуде (минимум 30 дана)
Рок извршења услуге (минимум 7
календарских дана од дана закључења
уговора)
Посебне погодности (гратис услуге)

Место: _____________
Датум: ______________
_____________________________

М. П.

Понуђач
_________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Предмет ЈН

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

1
Претплата на
приступ
електронској
бази Paragraf
lex за 100
корисника,
пун пакет

2
Мрежна
верзија за
___
корисника

3

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а за
___корисника

Укупна цена
са ПДВ- ом
за
___корисника

4

УКУПНО
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8. МОДЕЛ УГОВОРА
1. МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша број
20, матични број: 17862154, ПИБ: 108213421, које заступа министар Горан
Кнежевић (у даљем тексту: Наручилац), и
2. ____________________, са седиштем у Београду, ул. _______________, број ___,
матични број: ____________, ПИБ: ______________, које заступа директор
_____________ (у даљем тексту: Извршилац)
дана __________ 2019. год. у Београду, закључили су:
УГОВОР
о претплати на приступ електронској бази прописа Paragraf lex
Члан 1.
Предмет овог Уговора је претплата на приступ електронској бази прописа Paragraf lex,
редни број набавке 73/2019 за 100 корисника у Министарству привреде, за период од годину
дана, у свему према понуди Извршиоца број __________________ од _____.2019. год.
Предмет овог Уговора обухвата:
- Инсталациону верзију програмских пакета на ЦД-у и регистрационе медијуме (ЦД,
ДВД),
- Инсталацију и обуку корисника за рад са програмима,
- Детаљна упутства за коришћење програма за сваког појединачног корисника,
- Овлашћење свим корисницима за преузимање дневних и месечних измена са
интернета,
- Одржавање у периоду од 12 месеци,
- Стални сервис у погледу допуњавања програма текстовима свих прописа који су
потребни корисницима (ажурирање) у периоду од 12 месеци,
- Сва текућа софтверска унапређења у периоду од 12 месеци,
- Гаранцију за коришћење софтвера за период од 12 месеци.
Члан 2.
Уговорена цена за набавку софтвера са услугама из члана 1. овог уговора, са
урачунатим ПДВ-ом, износи _____________ динара.
Уговорену цену чине:
Цена софтвера и услуга, без ПДВ-а, у износу од _________ динара и
ПДВ у износу од _______________ динара.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да ће реализација предмета из члана 1. овог уговора, од
стране Извршиоца отпочети одмах по потписивању уговора.
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Уколико инсталирани програм, односно његов садржај и начин коришћења не
одговарају достављеној понуди, Наручилац има право да једнострано раскине овај уговор уз
одговарајућу накнаду штете.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да цену из члана 2. овог уговора уплати према испостављеној
фактури, у року од ___ дана од дана њеног пријема, на рачун Извршиоца број
____________________ који се води код __________________ банке.
Члан 5.
За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 6.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а у супротном
спорове ће решавати Привредни суд у Београду.
Члан 7.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне
стране, са роком важења годину дана од дана потписивања.
Члан 8.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три).

ЗА НАРУЧИОЦА
МИНИСТАР
____________________________
Горан Кнежевић

ЗА ИЗВРШИОЦА
ДИРЕКТОР
___________________

Напомена: Модел уговора мора бити потписан од стране одговорног лица Понуђача, као и
сваког члана групе понуђача, и оверен печатом Понуђача и сваког члана групе понуђача
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9.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ (навести назив
понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место: _____________
Датум: _____________

М.П.

Понуђач
_______________________
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10.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, понуђач ___________________________________ даје

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке број 73/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Место: ______________
Датум: ______________

М.П.

Понуђач
___________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац
ће
одмах
обавестити
организацију
надлежну
за
заштиту
конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је
понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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11.

OБРAЗAЦ ИЗJAВE O OБAВEЗAMA ПOНУЂAЧA НA OСНOВУ ЧЛAНA 75.
СTAВ 2. ЗAКOНA

зa jaвну нaбaвку услуга претплате на приступ електронској бази прописа Paragraf lex, редни
број набавке 73/2019
Нa oснoву члaнa 75. стaв 2. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, пoнуђaч
_____________________________________, сa сeдиштeм у ____________________, ул.
____________________, бр. _____, дaje слeдeћу

ИЗJAВУ

Изричитo нaвoдим дa сaм пoштoвao oбaвeзe кoje прoизлaзe из вaжeћих прoписa o
зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe срeдине, као и да немамо
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место: ______________
Датум: ______________

М.П.

Понуђач
________________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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