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чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број 21/14 заведене под бројем 17149/2 од 27.11.2014. године и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку број 17149 од 27.11.2014. године, припремљена је: 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Градски завод за хитну медицинску помоћ 

Адреса:  Београд,Бул. Франша д`Епереа 5. 

Интернет страница: www.beograd194.rs  

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи као преговарачки поступак без објављивања позива, у складу са 

чланом 36. став 1. тачка 3) Закона и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену 

Ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним 

догађајима,чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца,наручилац није могао 

да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које 

оправдавају хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем. 

 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 21/14 су добра – Набавка серверског система и миграција постојећих 

софтвера Кол . центра 194.  

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Данијела Лекић – тел: + 381 11 3615 663     

Е - mail адреса:danijela.lekic@beograd194.rs  
 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 21/14 су добра  – Набавка серверског система и миграција постојећих 

софтвера Кол . центра 194.  

 

2. Опис партија , (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама ),назив и ознака из 

општег речника набавке : 
 

Ознака из општег речника : 48820000 Сервери ; 7226700 Одржавање софтвера за 

информационе технологије 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beograd194.rs/
mailto:danijela.lekic@beograd194.rs
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ И ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

3.1. ОПИС ДОБАРА  

3.2. Добра – Набавка серверског система и миграција постојећих софтвера Кол . центра 194. -  

јн.бр. 21/14  

3.3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  

У складу са Спецификацијом  

3.4. КВАЛИТЕТ  

У складу са Спецификацијом  

3.5. КОЛИЧИНА И ОПИС  

У складу са захтевима стручне службе Наручиоца  

3.6. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА  

Контрола добара се врши од стране стручне службе Наручиоца  

3.7. РОК ИЗВРШЕЊА  

У складу са захтевима стручне службе Наручиоца  

3.8. МЕСТО ИЗВРШЕЊА  

У складу са захтевима стручне службе Наручиоца 

 

I    .     Сервер ТИП 1 (2 комада) 
Stavka Minimalne tehničke karakteristike 

Model 1u rack mount 

Montaža  Rack mounted 1U(laka montaža bez posebnog 

alata) 

HlaĎenje Redudantni fenovi za hlaĎenje servera 

Napajanje Redudantno hot swap napajanje 650W minimum 

Procesor 2 * Xeon cpu 2.10 GHz E5-2620 v2/80W 

6C/15MB Cache / DDR3 1600Mhz ili više 

Podrška za hdd Minimalna podrška za fizičko prihvatanje 8 hdd 

SAS,SATA or SSD SATA drives (kojima se 

pristupa sa frontalnog servera) 

Interfejsi  Podrška za 2 interna SD flesha sa 4 

participacije na kojima se nalazi software 

za konfigurisanje uključen jedan SD flash 

na kome se instalira hypervisor Servera , 

host upgrade utility,drajveri , i participacija 

za instalaciju operativnog sistema ili 

hipervisora ili slično 

 Uključen Emulex Lpe 11002 Dual Port 

4Gb Fibre Channel HBA ili slično 

 Uključen Broadcom 5709 Dual-Port 

Ethernet Pcle Adapter M3 & later ili slično 

 

Memorija 64 GB RAM u modulima od 16 gb.Maksimalno 

podržano 512 u 16 DIMMs slotova ddr3 1600 Mhz 

, memorija mora da bude konfigurisana tako da se 

brzina ne spusta ispod 1600Mhz 

Pci-e Podrška ya 2 pci-e 3.0 slotova minimum 

 Integrisan management kontroler sa web i cli 

interface-om , podrška za virtual media (cd rom) i 
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udaljeni management za tastaturu miša i video 

preko IP mreže 

Portovi Integrisani 2 * 1GB internet + odvojen port 1GB 

port za management 

 Podrška za interni usb drive 

 Front panel konektor za USB,VGA i serijski port 

Upgrade Besplatan upgrade firmware –a u i van garantnog 

roka servera 

Radna temperatura Od 5 – 40 celzijusa ili više 

Ambalaža Sve komponente moraju da budu original nove i 

neotpakovane po original proizvoĎačkoj 

specifikaciji 

Garancija Uključena tehnička podrška i garancija u trajanju 3 

godine koja obezbeĎuje da server bude operativan 

sledeći radni dan od prijave bilo kakvog 

kvara.Podaci o garanciji moraju da budu 

proverljivi online na sajtu proizvoĎača. 

 

 

II  .     STORAGE SYSTEM TIP 1 (1 KOMAD) 
Stavka Minimalne tehničke karakteristike 

model Potrebno je ponuditi nov storage system storage 

systemom uz proširenje postojećeg Data Center 

sistema i opcionom Disaster Recovery 

funkcionalnošću 

Redudantnost Mora da ima redudantne kontrolere i napajanja (no 

single point of failure) 

Diskovi Mora podrzavati FC diskove 4Gb/s ili SAS 6Gb/s 

diskove , SSD flash diskove i odgovarajuće diskove 

jeftinije tehnologije (SATA/FATA ili NL-SAS) 

RAID Mora da podržava raid nivoe 1,5,6 i 10 

Kontroleri  Minimum dva storage controller – active/active 

 Minimum 8 gb Controller based Cache 

 Minimum 75 diskova podrške po storage sistemu 

 Minimum 4 * FC 8Gbs interface –a i podrška za DAS 

Fizički kapacitet 18 * 900GB SAS 10krpm diskova 

Licenca za automatsku migraciju podataka Licenca za automatsku migraciju podataka (na Sub 

LUN nivou) unutar samog sistema , izmeĎu različitih 

grupa diskova bez uticaja na produkciju i dostupnost 

podataka , na nivou storidž sistema (bez dodatnog 

hardvera) 

Ostalo Sistem mora imati još opcionu podršku za dodatnih 

minimum 100GB korisnog read/write cache koji može 

biti ili controller based , ili organizovan uz pomoc 

ssd/flash diskova ili flash kartica za block storage 

funkcionisanje. 

 Distage to disk funkcionalnost koja omogućava 

bezbedno spuštanje podataka iz prostora  na diskove u 

slučaju neplaniranih otkaza  

 Da ima hot  plug opciju zamene diskova i dodavanje 

diskova i ostalih komponenti sistema bez prekida u 

radu 



Страна 6 од 31 

 

 Mogućnost za Auto Tiering izmeĎu svih tipova 

diskova koji se nalaze u sistemu (SSD,SAS,NL 

SAS)za celokupni ponuĎeni fizički kapacitet 

Podrška za operativne sisteme Windows,AIX,VIOS,MacOs,OpenVMS,Linux,Solaris 

i HP-UX i virtuelizacione platforme Vmware ESX i 

Microsoft Hyper-V Citrix Xen 

 Opcionu podršku za softver za pravljenje instant 

kopija produkcije , kao i kompletnu kopiju 

produkcionih podataka za celokupan ponuĎeni 

kapacitet storage sistema(snap i clone) 

 Opcionu podršku za softver za virtuelno 

prezentovanje diskovnog prostora hostovima 

thin/virtual provisioning.licenca se odnosi na 

celokupni ponuĎeni kapacitet storidža 

Garancija  3 godine garancije za hardware i software sa 

zamenom sledeći radni dan 

 

III    .   UPS TIP 1 (2 komada) 
Karakteristike  UPS,rack-mount 2U,3000VA,monofazni 

ULAZ 

Spajanje  Spajanje direktno na električnu instalaciju („hard 

wire“) 

Ulazni napon (nominalno) 160-280 V pri 100% opterecenja , pri cemu je 

obezbeĎeno normalno punjenje baterije 

 100-280 V pri 50% opterecenja , pri cemu je 

obezbedjeno normalno punjenje baterije 

Ulazna frekvencija 50/60 Hz +/- 5Hz (auto select) 

Ulazni faktor snage  

IZLAZ 

 200V AC,208V AC,230V AC ili 240 AC(po izboru 

korisnika) 

Broj i tip izlaznih konektora Minimum 6* IEC320 C13 i 2* IEC320 C19 

Izlazna frekvencija 50/60 Hz +/- 3Hz , ili 50/60Hz , +/- 0.1 Hz 

Distorzija izlaznog napona  Manje od 3% 

Dozvoljeno preopterecenje / dozvoljen vremenski 

period 

150%    /30 sekundi 

125%    /1 minut 

105%   /  nema vremensko ograničenje 

Izlazni faktor snage 0.2 – 1  

Nominalno : 0.7 

TIP INTERNE BATERIJE I PUNJAČ Modularnog tipa , bez održavanja,mogu se menjati 

bez intervencije servisa , hit – swapp tipa , sa 

ugradjenim osiguračima 

 Svaki baterijski modul se može nadzirati putem 

dijagnostike baterije,koju UPS može raditi 

automatski ili software – ski 

 Punjac sa temperaturnom kompenzacijom 

Tipicno vreme punjenja baterija  2.5 sata 

AUTONOMIJA 

Pri 1kw opterećenja 7 minuta sa internim baterijskim paketom 

Moguće proširenje autonomije Da,sa dodatnim eksternim baterijskim paketima,do 

ukupno 10 eksternih baterijskih paketa 

KOMUNIKACIJA I UPRAVLJANJE 
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komunikacioni portovi DB9 (RS 232) za direktnu komunikaciju sa 

račinarom 

Kontrolni panel Sa prednje strane UPS-a , sa ugraĎenim 

indikatorima opterećenja ,napunjenosti baterije , 

indikatori rezima rada : on line i baterijski režim 

rada,preopterećenja,indikator upozorenja za 

zamenu baterije , kao i indikator aktiviranog 

„Bypass“-a 

Zvučni alarm U slučaju prelaska na baterijski režim rada ,alarm 

slabe napunjenosti baterije , alarm preopterećenja 

 Emergency power off priključak 

Bypass UgraĎen 

Pakovanje UPS-a treba da sadrži  UPS,rail-kit 19“ 

(original),dokumentacija,korisničko uputstvo 

(pisano i na CD-u),CD sa software-om , serisjki 

kabl,dokumentacija i software(CD) za mreznu 

karticu ,4 kabla tipa C13/C14 

Garancija 3 godina 

 

IV   . SOFTWARE ZA VIRTUELIZACIJU (1 KOMADA) 
Karakteristike Vmware 5.5 Essentials Plus Kit ili slično 

 

 

V    .   LAN POE SWITCH (1 KOMADA) 
Karakteristike Cisco WS – C2960X-24PD-L 

Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W , 2* 10G 

SFP+ , LAN Base ili slično 

Garancija 3 godine ,zamena sledeći dan 

Radovi na kablovskoj infrastrukturi 

ATS switch Pregled i popravka postojećeg ATS switcha za 

automatsko paljenje agregata paušalno.Poželjno 

izvšiti pregled pre davanja ponude  

Instalacija u server sobi U postojećoj server sobi potrebno je izvršiti 

pakovanje i označavanje i merenje svih mrežnih 

kablova i odstranjivanje viška kablova i sreĎivanje 

instalacije koja je vremenom 

zapuštena.Aproksimativno se radi o 80 patch 

kablova.Sve ovo mora se izvšiti bez prekida u radu 

postojećeg call centra i obezbediti redudansu pre 

radova , i u toku radova i nesmetan rad postojećeg 

sistema. 

Instalacija nove opreme Instalaciju nove opreme je potrebno izvršiti u 

postojeći rack server,softversko i hardversko 

podešavanje za instalaciju novo ponuĎenog 

sistema.U okviru ovoga potrebno je izvršiti i 

instalaciju sistema za virtuelizaciju u HA režimu i 

migraciju postojećeg p2v sistema na virtuelnu 

platformu koji je u funkciji a ne tiče se rada call 

centra.Serveri sa sistemima koji oficijalno ne 

podržavaju virtuelizaciju neće biti virtuelizovani. 

Instalacija novog call centra i software-a Instalacija novoponuĎenog call centra na novoj 

platformi ,kreiranje  testnog okruženja na kojem bi 
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se izvršila obuka korisnika za rad na novom 

sistemu.Novi sistem mora da podrži sve 

aplikativne funkcionalnosti rada starog sistema 

interface sličan ili isti starom sistemu kako bi se 

izvršio lak prelaz korisnika sa starog sistema na 

novi sistem.Proces rada mora ostati isti ili 

poboljšan. 

 

 

VI  .  SOFTWARE ZA RAD U CALL CENTRU PREMA FUNKCIONALNOM 

OPISU 
 

 

Funkcionalni opis rada sowtware-a call centra 
 

Kompletan korisnički interface na srpskom jeziku vezan za rad agenta i manager-a . 

Potrebno je izvršiti integraciju sa postojećim cisco voice gateway-om koji terminira isdn pri ili analogne 

linije.Potrebno je iskoristiti postojeće cisco telefone 7960 kao agent telefone koristeći sip ili sccp 

protokol,takoĎe sistem treba da ima podršku za cisco softwerski telefon. 

Upravljanje radom čekanja : 

Sistem treba da ima mogućnost upravlja redom čekanja tako da ako na primer sistem ima 30 govornih 

kanala paralelno da omogući da se 20 kanala koristi za red čekanja a 10 kanala za obaveštavanje da je 

call centar prezauzet i da klijent pozove kasnije.Ovo je dinamički parametar koji može da se podesi po 

zahtevu klijenata. 

Ssistem treba da omogući da klijent bude obavešten koji je u redu čekanja. 

Agent softwera mora da ima sledeće mogućnosti : 

1. Kontrolu statusa agenta koji prima poziv login/logout /pauza sa statusnim kodovima iz agent 

aplikacije koja mora da bude bazirana na web tehnologiji.Kodovi moraju da budu statistički obraĎeni 

u izvestajima. 

2. Agent mora da bude u mogućnosti da u realnom vremenu vidi koliki je red čekanja klijenata na 

lokalnoj web aplikaciji,ukoliko telefonski broj postoji u postojećoj bazi u redu čekanja treba da bude 

ispisano ime i prezime korisnika koji čeka da njegov poziv bude obraĎen.Isto tako treba da postoji 

mogućnost indikovanja specijalnih slučajeva na osnovu istorije pozivaoca,da bi agent što uspešnije i 

preciznije obavio i klasifikovao poziv. 

3. Agent mora da  u web aplikaciji vidi ličnu statistiku broja primljnih poziva.Poziva na koje nije 

odgovorio RNA.Količinu vremena provedenom u razgovoru,prosečno vreme razgovora i količinu 

vremena provedenu u očekivanju poziva.(login time). 

4. Bazična CRM aplikacija mora da bude integrisana sa agent aplikacijom na taj način da je praktično 

deo web agent desktop-a i sa njom čini jedinstvenu celinu. 

 

Manger software : 

Mora da u realnom vremenu na web aplikaciji omogući sledeći pregled na jednom ekranu : 

U realnnom vremenu monitoring rada svih agenata i njihove statistike sledećeg tipa. 

 Statistike na web aplikaciju u realnom vremenu,ukupne i po satu: 

 Broj uspešnih poziva 

 Prosečno vreme razgovora 

 Broj korisnika koji je napustio red čekanja 

 Koliko su dugo čekali pre nego što su napustili red 

 Koliko se puta agent nije javio 

 Statistike na web aplikaciju u realnom vremenu ukupne 

 Broj ulogovanih agenata,broj aktivnih poziva,broj pauziranih agenata i broj korisnika u redu i 

lične statistike agenta koje su sledeće : 
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 Ukupan broj odgovorenih poziva po agentu 

 Ukupan broj propuštenih poziva 

 Prosečno vreme razgovora po agentu 

 Ukupno vreme provedeno u login stanju(login time) 

Snimanje i preslušavanje razgovora. 

U okviru manager web aplikacije mora da postoji integrisana aplikacija za preslušavanje poziva. 

Preslušavanje mora da bude omogućeno preko web aplikacije u kojoj se mogu pretražiti svi pozivi po 

sledećim parametrima : 

 Broj pozivaoca 

 Dužina trajanja poziva 

 Ime agenta koji je primio poziv 

 Vremenski period u kom je poziv izvršen 

 Bilo koji drugi podatak iz baze podataka po zahtevu korisnika 

 

Statistički podaci o pozivima: 

U okviru manager aplikacije potrebno je sa se vidi nivo opsluživanja korisnika gde se vide sledeći 

parametri i statistika koje se odnose na rad čekanja : 

 Ukupan broj obraĎenih poziva za period od – do granularno 

 Broj odgovorenih poziva za interval 15,30,45,60 sekundi 

 Broj odgovorenih poziva za interval 20,40,60,80 sekundi 

 Broj odgovorenih poziva za interval 30,60,90,120 sekundi 

 Bilo koji granularni interval po korisničkom zahtevu 

Statistike na identičan način treba obraditi i za pozive koji su odustali iz reda čekanja. 

 

Statistički podaci o radu agenta po agentu : 

 Ime i prezime agenta koji je radio 

 Broj obraĎenih poziva po agentu za period 

 Prosečno vreme razgovora agenta za dati period 

 Ukupno vreme razgovora agenta za period 

 Prosečno vreme zvona telefona po agentu 

 Broj hold-a po agentu 

 Ukupno vreme holda po agentu 

 Broj nejavljanja po agentu 

 

Statistički podaci o pauyama u radu agenta : 

 Ime i prezime agenta  koji je radio 

 Broj prijava u toku radnog vremena 

 Koliko je ukupno vremena agent bio prijavljen u sistemu za period 

 Mogućnost definisanja raznih razloga za pauzu i statistike po pauzama po agentu. 

Kapacitet sistema može biti ograničen samo performansama sistema bez posebnih uslova oko 

licenciranja broja agenata itd,.... 

 

Opis rada integrisane aplikacije za obradu poziva kod agenata 

 

Sistem obavlja funkciju Call centra , sa 10 radnih mesta ili više na jednoj lokaciji.Sastavni deo sistema 

je i call centar software koji prima pozive i prosleĎuje ih operaterima,prema preddefinisano algoritmu 

koji vodi računa o opterećenosti operatera. 

Operater prima poziv i tada mu se na ekranu pojavljuju podaci o pizivu,koji su dostupni na osnovu 

paketa podataka koji prosleĎuje centrala.Ovaj ekran je radna površina za ulogu pod nazivom : 

Operater.Ekran sadrži četiri veće zone sa podacima i to : 

 

 Podaci o prijemu poziva 

 Broj telefona (automatski sa centrale) 
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 Datum i vreme prijema (automatsko sa lokalnog računara) 

 Poziv primio(automatsko sa lokalnog računara,na bazi korisnočkog imena) 

 Ime pacijenta(Unosi operater) 

 Adresa pacijenta(unosi operater,postoji i šifrarnik,ali nije ažuriran tako da nije upotrebljiv) 

 Pacijent 

 Ime (unosi operater) 

 Prezime (unosi operater) 

 Starost (unosi operater) 

 Pol (unosi operater,bira iz padajuće liste) 

 Problem (unosi operater,bira iz padajuće liste predefinisanih problema) 

 Opis situacije (unosi operater) 

 Pozivalac 

 Ime(Unosi operater) 

 Prezime (unosi operater) 

 Kontakt telefon (unosi operater) 

 Adresa pacijenta 

 Ulica,broj,sprat,stan (unosi operater) 

 Opština (unosi operater,bira iz liste) 

 

Operater unosi i prioritet poziva (1,2 ili 3) i to klikom na vidno prikazano dugme na ekranu.Sa leve 

strane ekrana su prikazani svi pozivi tig operatora.Postoji dugme :Prethodni pozivi , čiji klik prikazuje 

tabelu sa prethodnim pozivima sa istog broja telefona.Aplikacija automatski prati promene statusa 

poziva telefona.Postoji i status :Otkazan,odnosno dugme za otkazivanje poziva. 

Druga uloga koja je pokrivena je :Dispečer .Na dispečerskom računaru su prikazani svi primljeni 

pozivi.Dispečer komunicira sa ekipama na terenu putem radio veze.Dispečer povezuje poziv sa ekipom 

po broju ekipe.Od toga trenutka se taj poziv trenira kao prihvaćen.U levom delu ekrana je spisak ekipa 

sa prihvaćenim i prosleĎenim pozivima.Evidentira se broj ekipe,datum i vreme prosleĎivanja i ime 

dispečera.Svaku ekipu čine lekar,tehničar i vozač i oni su evidentirani u šifrarniku.Odgovarajuća uloga 

može da izmeni članove u odreĎenoj ekipi.Aplikacija vodi računa o promenama statusa. 

Treća uloga jeste operater za transport.Ova uloga je nešto nižeg prioriteta nego prethodne dve. 

Aplikacija je na izdvojenom  računaru.Ekran je praktično identičan kao i onaj za klasičnog operatera,ali 

se ne radi o prioritetima (1,2 ili 3) već o posebnom prioritetu namenjenom za ovu svrhu. 

Dnevni broj poziva se kreće na nivou oko 3000 , odnosno oko 1500 po smeni.Poziva koji se proslede 

ekipama ima oko 150-160 po smeni , dakle nešto više od 300 dnevno.Ove cifre se često variraju i 

koriste sa samo u informativne svrhe. 

Veliki broj poziva se završi sa davanjem saveta pacijentu/pozivaocu bez prosleĎivanja ekipe i takvi 

pozivi se beleže. 

Svi pozivi se beleže , kao i svi zapisi operatera.Neophodno je da sistem radi u realnom vremenu,bez 

zastoja i sa vrlo kratkim vremenom oporavka,uz odgovarajuću redudansu .   

 

 Гаранција на hardware – минимум 2 године . 

 Рок за пуштање у рад call centra – максимум 6 месеци . 

 

 

 

 

        Датум:                                                          Понуђач: 

 

                       M.P.                                     

________________________                                                                       ______________________          
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

 

1. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће 

у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то: 

 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, што 

доказује достављањем:  

-  Извода из Агенције за привредне регистре или Извода 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, што доказује достављањем: 

- За правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 

за сваког од њих. 

- За предузетнике и физичка лица: Извод из казнене евиденције односно Уверење надлежне 

полициске управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела 

против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 

примања или давања мити, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца од датума отварања понуда. 

 

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања, односно слања позива за подношење понуда, што доказује: 

- За правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа 

није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 

- За предузетнике: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 

регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 

делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 

- За физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова. 

Докази морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда. 

 

4. 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, што доказује: 

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
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по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације; 

 

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца од датума отварања понуда. 

 

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке  

-  у случају да је за предметну набавку потребна важећа дозвола доказ о испуњеносту 

услова доставити у неовереној фотокопији). 

- у случају да је за предметну набавку није потребна важећа дозвола , доставити 

писану изјаву на меморандуму, потписану и оверену од стране овлашћеног лица. 
 

6. Поред напред наведених обавезних услова, понуђач, подизвођач, односно сваки учесник у 

заједничкој понуди, потребно је да испуни и  услов који се односи поштовање обавеза које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

радне средине, као и да је ималац права интелектуалне својине, што доказује достављањем 

потписане изјаве (Поглавље XI). 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, 

дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који 

је неопходна испуњеност тог услова.  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. 

став 1. тач. 5) Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.  

 

Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 

доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је 

јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа већ је дужан да у својој понуди прецизно наведе интернет страницу на којој су 

тражени подаци доступни.  

 

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 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. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 14 од 31 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Градског завода за хитну 

медицинксу помоћ Београд у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 

доделе уговора о јавној набавци. 

Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене ЗЈН, а понуду у 

целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се 

одбија. 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

У случају да понуђач поседује документа на страном језику иста морају бити преведена на српски језик. 

 

2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И ПОДНЕТА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду доставити на адресу: Градски завод за хитну медицинску помоћ , Франша д` Епереа 5, Београд, 

писарница – канцеларија 14 ,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка серверског 

система и миграција постојећих софтвера Кол . центра 194, ЈН бр. 21/14 ,-  НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  30.01.2014. године до 

10,00 часова. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена 

по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

 

Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и 

попуњени, потписани и оверени сви Обрасци из конкурсне документације.  

 

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и 

потпише све обрасце из конкурсне документације.  

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна 

поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а 

садржај јасан и недвосмилен.. Попуњени образсци понуде морају да садрже: датум давања понуде, 

потпис одговорног лица понуђача и печат понуђача. У противном ће понуда бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 

одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градски завод за хитну медицинску помоћ 

, Франша д` Епереа 5, Београд, писарница – канцеларија 14  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка серверског система и миграција постојећих 

софтвера Кол . центра 194, ЈН бр. 21/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка серверског система и миграција постојећих 

софтвера Кол . центра 194, ЈН бр. 21/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или  
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„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка серверског система и миграција постојећих 

софтвера Кол . центра 194, ЈН бр. 21/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка серверског система и миграција 

постојећих софтвера Кол . центра 194, ЈН бр. 21/14 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

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 адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. 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 понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. 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 

IV  конкурсне документације. 

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. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (Поглавље XII). 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Поглављу IV 

конкурсне документације, 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 обавезе из 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. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Наручилац се обавезује да ће извршити исплату изабраном Понуђачу у року од 3 (три) дана од 

момента преноса новчаних средстава са рачуна Секретаријата за здравство на рачун Наручиоца . 

Плаћање се врши на основу документа који испоставља понуђач. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда  ће бити одбијена као неприхватљива. 

9.3. Захтев у погледу рокова гаранције и пуштања у рад Кол. центра 194 

 Гаранција на hardware – минимум 2 године . 

 Рок за пуштање у рад call centra – максимум 6 месеци . 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а за уговорени период, као и на месечном нивоу, с 

тим што ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена понуде за уговорени период. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. 

Цена је фиксна и не може се мењати за уговорен период. 

 

11.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ И ЗАШТИТА ПОДАТАКА 

ПОНУЂАЧА      

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

Наручилац је дужан да: 

1. Чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, које је као такве, у складу са   

    Законом 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, као и податке о поднетим   

    понудама до отварања понуда. 

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. 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, искључиво у писаном облику,тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 

истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењимаконкурсне документације за ЈН бр. 21/14 – „Набавка серверског система и миграција 

постојећих софтвера Кол. центра 194 ''. 

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. Закона. 

 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од 

понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 

може да врши 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 наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 

подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 

НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Наручилац ће понуду понуђача која је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је 

предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са 

чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове 

јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 

уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 

15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла.  

Понуда мора бити поднета на Обрасцима који су саставни део конкурсне документације.  

Обрасци морају бити исправно попуњени, потписани и оверени печатом, у супротном понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 

 

15. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

15.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају :  

a) ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10 % од вредности понуде без 

урачунатог ПДВ-а,  

15.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде  

15.2.1. Понуђач ће приложити, као део своје понуде, финансијску гаранцију на износ од 10 % од 

вредности понуде без урачунатог ПДВ-а,.  

15.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће 

наплаћена: o ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда 

или, у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро 

извршење посла.  

15.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у 

форми:  

- банкарске гаранције од стране реномиране банке, са роком важности 30 календарских  

дана од дана јавног отварања понуда; или  

- соло менице, које морају бити регистроване у Регистру НБС, са припадајућим меничним  

овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који  

достављамо у прилогу ове конкурсне документације и фотокопије депонованих потписа  

код пословне банке,  

- картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана  

објављивања позива за подношење понуда.  

15.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране 

НАРУЧИОЦА као неприхватљива.  
15.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног 

избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.  

15.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач 

потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.  

15.2.7Понуђач је обавезан да у моменту потписивања уговора достави наручиоцу финансијску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% вредности уговора са 

обрачунатим ПДВ-ом, са роком трајања 30 дана дуже од уговореног (понуђеног) гарантног рока.Ова 

финансијска гаранција може бити у форми менице са припадајућим меничним овлашћењем или 

банкарске гаранције, односно других средстава обезбеђења. 

 
15.2.8. Финансијска гаранција за добро извршење посла  

15.2.9 Уколико понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци , у обавези је да у моменту потписивања 

уговора о јавној набавци наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 

10% уговорене вредности са урачунатим ПДВ-ом и да иста има важност трајања 30 дана дуже од дана 

истека рока за извршење уговорене обавезе, издату у форми:  

- банкарске гаранције од стране реномиране банке, или  
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- соло менице, које морају бити регистроване у Регистру НБС, са припадајућим меничним овлашћењем, 

које мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који достављамо у прилогу ове 

конкурсне документације и фотокопије депонованих потписа код пословне банке,  

-картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива 

за подношење понуда 

 

ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА којима ће, као изабрани  понуђач 

обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12. Правилника.( прилог бр. 9 )  

- ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА, 

15.3. Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 15.2.4 овог Упутства то ће 

представљати довољан разлог за поништење Одлуке о додели уговора, у делу који се 

односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог 

понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем 

оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда. 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 

КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ 

БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио дужи рок плаћања.Уколико две или више понуда имају исти рок плаћања , као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Уколико две или 

више понуда имају исти рок  испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која буде 

извучена из ,,шешира“. 

 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица сноси понуђач. 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно 

удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за 

заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се 

доставља непосредно, електронском поштом 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. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава 

све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 

јавних набавки, 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.  У 

том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

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 5 дана од дана пријема одлуке.  

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 понуда, 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.  
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 80.000,00 динара 

(број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са 

назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).  

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 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. Овај уговор се 

закључује на одређено време,тј. на период до реализације испоруке набављеног добра. 

Наручилац задржава право 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 

 

21. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И  НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА 
Предмет преговарања је укупна понуђена цена . 

Начин преговарања :  

Поступку преговања ће се приступити непосредно након отварања понуда, са понуђачем који достави 

понуду. Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати Комисији за 

јавну набавку посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за 

преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.Ако овлашћени представник 

понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је 

наведена у достављеној понуди.У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене 

исказане у достављеној понуди.  

Комисија за јавну набавку ће сачинити записник о отварању понуда и поступку преговарања. После 

отварања понуде, елементи понуде унеће се у записник, а потом ће се приступити непосредном 

преговарању са овлашћеним представником понуђача око напред наведених елемената 

понуде/уговора.Председник Комисије за јавну набавку ће у преговарачком поступку позвати овлашћеног 

представника понуђача, да се изјасни да ли може понудити нижу укупну цену од укупне цене коју је 

исказао у достављеној понуди.  

Предвиђен је један круг преговарања, у којем ће се понуђач који учествује у поступку преговарања 

изјаснити о понуђеној укупној цени писаним путем у затвореној коверти . 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________  

 

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: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 
 

 Телефон: 

 
 

 Телефакс: 

 
 

  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 22 од 31 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 
 

 Телефон: 

 
 

 Телефакс: 

 
 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 
 

 Телефон: 

 
 

 Телефакс: 

 
 

 

 

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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5) ПОНУДА за  „Набавка серверског система и миграција постојећих софтвера Кол. центра 

194“ 
 

 

Укупнa вредност без ПДВ-а 

 

 

 

ПДВ..................................(уписати стопу) 

 

 

 

Укупнa вредност са ПДВ-ом 

 

 

 

        

 Гаранција на hardware _________ (навести период гаранције за hardware , минимум 2 године). 

 Рок за пуштање у рад call centra_________дана (навести период за пуштање у рад call centra 

максимум 6 месеци)                                                      

  Испорука FЦЦO магацин у објектима наручиоца. 

 Наведене цене су непроменљиве у року од 60 дана од дана закључења уговора. 

 Услови плаћања: Наручилац се обавезује да ће извршити исплату изабраном Понуђачу у 

року од 3 (три) дана од момента преноса новчаних средстава са рачуна Секретаријата за 

здравство на рачун Наручиоца. 

  Рок важења понуде:   60 дана од последњег дана рока за достављање понуда. 
 

 
                                                                                                                                                                  

ПОНУДУ ПОДНОСИМ 

(обавезно заокружити начин подношења понуде) 

 

1.Самостално 

 

2.Са подизвођачем 

________________________________________________ 

(уписати основне податке о подизвођачу) 

 

3.Као заједничку понуду 

________________________________________________ 

(уписати основне податке о заједничким понуђачима) 

 

 

 

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ: 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

ЈН број    

ДОБРА – НАБАВКА СЕРВЕРСКОГ СИСТЕМА И МИГРАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ СОФТВЕРА  

 

У Г О В О Р 

закључују: 

1. НАРУЧИЛАЦ: 
Назив: „Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд“ 

Седиште: Франше д`Епереа 5,11000 Београд 

ПИБ: 100220284 

Текући рачун код Трезора 840-619661-53 

Матични број: 07030860 

Који заступа ДИРЕКТОР 

ЗАВОДА 

 Др спец интерне медицине Горан Чолаковић  

 

и 

 

2. ИЗВРШИЛАЦ: 
Назив:  

Седиште:  

ПИБ:  

Текући рачун и назив пословне 

банке 

 

Матични број:  

Које заступа директор  

а заједно у тексту: Уговорне стране 

 

 

 

 

 

 

(Подизвођач) 

 

 

 

(остали из групе понуђачa) 

 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

                 Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора набавка серверског система и 

миграција постојећих софтвера Coll центра 194 (у даљем тексту: добра), а у свему према Конкурсној 

документацији – бр. ЈН:__________  и Понуди бр. ______   од ___________.године, које чине саставни део 

овог уговора. 

 

ЦЕНА УГОВОРА 

Члан 2. 
                Укупна вредност уговора износи __________________  (___________________)  динара без ПДВ-

а (цену попуњава Наручилац). 
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УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

                Уговорне стране су сагласне да се плаћање износа из члана 2. овог уговора изврши у року од 3 

(три) дана од момента преноса новчаних средстава са рачуна Секретаријата за здравство на рачун 

Наручиоца, уплатом на рачун Извршиоца број _________________ код _________________ банке, а на 

основу профактуре Извршиоца бр. _____ , која је достављена уз прихваћену понуду. 

 

 

ИСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

               Испоручилац је обавезан да у моменту потписивања овог уговора достави Наручиоцу 

финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини 5% вредности уговора са 

обрачунатим ПДВ-ом, са роком трајања 30 дана дуже од уговореног ( понуђеног) гарантног рока. Ова 

гаранција може бити у форми менице са припадајућим меничним овлашћењем или банакарске гаранције, 

односно других средстава обезбеђења. 

             Уколико Испоручиоцу буде додељен уговор о јавној набавци, у обавези је да у моменту 

потписивања овог уговора достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од 

уговорене вредности понуде са урачунатим ПДВ-ом и да иста има важност трајања 30 дана дуже од дана 

истека рока за коначно извршење уговорене обавезе, издате у форми: 

- банкарске гаранције од стране реномиране банке; 

- соло менице са клаузулом ,,без протеста“, које морају бити регистроване у Регистру НБС, са 

припадајућим меничним овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму Извршиоца према 

моделу који достављамо у прилогу ове конкурсне документације и фотокопије депонованих потписа код 

пословне банке; 

            Картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивљања позива 

за подношење појава. 

 

МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ ДОБРА   

Члан 5. 

            Извршилац се обавезује да предмет набавке  из члана 1. овог уговора пусти у рад дана 

____________. године,   на паритету FCO магацин Наручиоца,Франше д Епереа број 5, Београд.  

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 6. 
             Гарантни рок за за уградњу добара износи __ година.  

               Гарантни рок почиње да тече од пуштања у рад добра. За скривене мане Наручилац задржава 

право рекламације и по истеку рока за рекламацију. 

 

РЕКЛАМАЦИЈЕ 

Члан 7. 

             У случају видљивих недостатака, уочених приликом пријема робе, Наручилац ће добра одмах 

вратити Извршиоцу са записником о недостацима робе. 

             Извршилац се обавезује да најкасније у року од 1 (једног) дана по пријему рекламације отклони 

недостатке или рекламирана добрфа замени исправним. 

            За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квантитативног 

пријема добара, већ су се испољиле током употребе добара, Наручилац ће рекламацију са записником о 

недостацима доставити Извршиоцу најкасније у року од 8 (осам) дана по утврђивању недостатака. 

              Извршилац се обавезује да најкасније у року од 8 (осам) дана по пријему рекламације отклони 

недостатке или рекламирана добра замени исправним. 

 

ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА 

 Члан 8. 

            Овај уговор се примењује се од дана закључења уговора до извршења обавеза из Уговора. 

              Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени 

начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због 

неиспуњења. Уговор се отказује у писменој форми.   
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ УГОВОРА 

 

Члан 9. 

                  На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се Закон о облигационим 

односима. 

                  Члан 10. 

                  Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају 

споразумно. За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлажан је Привредни суд у 

Београду. 

                   Члан 11. 

                  Овај уговор ступа на снагу и производи правно дејство од дана његовог потписивања од стране 

овлашћених лица уговорних страна. 

                    Члан 12. 
                  Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) задржава  свака 

уговорна страна. 

                                                                               Члан 13. 

                    Саставни  део  овог  уговора  је  «Образац понуде»  из прихваћене Понуде Извршиоца број:  

_________________од _________2015. године. 

 

 

Саставни део Уговора су и његови прилози, како следи 

Прилог бр. 1 – Понуда бр. ............ од ............20...... год. 

Прилог бр. 2 – Финансијска гаранција Продавца. 

 

 
 

 

             

             ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                    НАРУЧИЛАЦ 

                ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ 

                                        др спец интерне медицине  Горан Чолаковић 

                 

                ДИРЕКТОР                                             ДИРЕКТОР ЗАВОДА                                 

 

 

Напомена: Извршилац обавезно попуњава непопуњене одредбе модела Уговора и оверава  

предложени модел уговора, чиме потврђује да се са истим слаже. 

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, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набвке. 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

                          

 

 

 

Р
е

д
н
и

 б
р

о
ј 
п
а
р
т
и
је

 

НАЗИВ 
ПРОИЗВОДА 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична 
цена 

(динара 
без пдв-а) 

Сви 
трошкови 
који чине 
јединичну 

цену 
(царина, 

транспорт,  
испорука и 

сл.) 

Стопа 
пдв-а 

Износ пдв-
а на 

јединичну 
цену 

Укупна 
цена 
(без 

пдв-а) 

Износ 
пдв-а 

на 
укупну 
цену 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 
(колоне 

7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Набавка 

серверског 

система и 

миграција 

постојећих 

софтвера Кол. 

центра 194 

       

 

 

 

 

 

 

Датум:____________________                           Понуђач 

    М. П.                           ________________________________ 
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IX 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 

 

 

 

 

Датум:________________                                                 М.П.                                                       Понуђач 

 

_________________________ 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________________________________,  

                                                                                                         (Назив понуђача) 

даје:  

 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку предметне 

јавне набавке поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 30 од 31 

 

XI    ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОЈОМ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СВОЈИНЕ СВОЈИНЕ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сходно члану 75. Став 2. Закона о јавним набавкама изјављујем под пуном моралном, материјалном и 

кривичном одговорношћу да сам поштовао и поштујем обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем и да сам ималац 

права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

 

    Датум:_________                                Понуђач/подизвођач 

 

              М. П. 

                                                                                                                                     _______________________                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац се попуњава и печатом и потписом оверава за сваког учесника у понуди (сви 

понуђачи, сви подизвођачи као и сви учесници у заједничкој понуди). 

У случају већег броја Образац треба фотокопирати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 31 од 31 

 

XII  СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

Закључен дана: _______________ 

          

Сходно  члану 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12), понуђачи из групе понуђача 

који подносе заједничку понуду за предметну јавну набавку, која се спроводи у отвореном поступку јавне 

набавке су се споразумели: 

 

1. да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем: 

________________________________________________________________________________ 

  

2. да је понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор:___________________________ 

 

3. да је понуђач који ће у име групе понудити средство обезбеђења: 

________________________________________________________________________________ 

 

4. да је понуђач који ће издати рачун:__________________________________________________ 

 

5. да је рачун на који ће бити извршено плаћање:________________________________________ 

 

6. о обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора:__________________  

 

 

               ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                     Потписи и печати понуђача из групе понуђача 

                                   који подносе заједничку понуду 

 

1.____________________________________ 

 

2.____________________________________ 

 

3.____________________________________ 

                                                                                                                                                         

4.____________________________________ 


