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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
Назив, адреса и интернет страница Наручипца:
Дпм здравља Блаце
Браће Вуксанпвић 55, 18420 Блаце
ПИБ: 100370000
Матишни брпј: 17253379
Интернет страница: www.dzblace.org.rs
Е-маил: dzblace@ptt.rs office@dzblace.org.rs
Врста ппступка: Јавна набавка мале вреднпсти
Предмет јавне набавке: Услуга пдржаваоа ппстпјећих инфпрмаципних система: Heliant
Health и Heliant Moneo
Ппступак се спрпвпди ради закључеоа угпвпра п предметнпј јавнпј набавци
Кпнтакт: Милка Аврампвић

II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ппис предмета јавне набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке:
Предмет јавне набавке је: Услуга пдржаваоа ппстпјећих инфпрмаципних система: Heliant
Health и Heliant Moneo
Пзнака из ппштег речника набавке: 72267000 - Услуге пдржаваоа и ппправке спфтвера
Партије: Јавна набавка није пбликпвана пп партијама.

Кпнкурсна дпкументација садржи укупнп 33 стране.
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III СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су: Услуга пдржаваоа ппстпјећих инфпрмаципних система: Heliant
Health и Heliant Moneo.
Ближе пдређеое јавне набавке: Технишка спецификација.

IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Пдржаваое Heliant Health здравственпг инфпрмаципнпг система пбухвата следеће
функципналнпсти:
1. Здравствени електрпнски картпн
2. Специјалистишкп - амбулантни прегледи
3. Електрпнска фактура
4. Администрација
5. Статистишкп извещтаваое
6. ИЗИС
7. Интеграција Е - рецепт
Пдржаваое Heliant Moneo ппслпвнпг инфпрмаципнпг система пбухвата следеће
функципналнпсти:
1. Кадрпвска евиденција
2. Пбрашун зарада и накнада
3. Финансијскп коигпвпдствп
4. Благајна
5. Рпбнп – материјалнп коигпвпдствп
6. Пснпвна средства и ситан инвентар
7. Ппдрщка кпмерцијалним ппслпвима
8. Угпвпри
9. Бучет

ППДРШКА И ПДРЖАВАОЕ ппдразумевају:
Израду и издаваое нпвих верзија Спфтвера (са измеоеним и дппуоеним
функципналнпстима Спфтвера) врщи се у следећим слушајевима:
 У слушају прпмене закпнске и друге регулативе кпје утишу на спфтверске системе, у рпку
кпји је у складу са закпнски дефинисаним терминима спрпвпђеоа;
 Кап резултат унапређеоа Спфтвера у циљу исправљаоа пткривених већих и маоих
нерегуларнпсти у раду, скривених мана и грещака;
 Кап резултат унапређеое Спфтвера у циљу ефикаснијег рада и кприщћеоа, кап резултат
властитих идеја и кпнцепата Изврщипца;
Изврщилац сампсталнп пдређује рпк и перипд у кпме ће израдити и издати сваку нпву
верзију Спфтвера.
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Правп на нпве верзије Спфтвера ппдразумева да ће Кприснику бити на распплагаоу нпве
верзије Спфтвера. Путем сајта Изврщилац ће инфпрмисати Кприсника п нпвим верзијама
Спфтвера.
У слушају прпблема у раду Спфтвера, прпузрпкпваних грещкпм у исппрушеним нпвим
верзијама Спфтвера, трпщкпви инсталације нпве верзије, кап и евентуалне дпдатне
кпрекције Спфтвера падају на терет Изврщипца. У псталим слушајевима трпщкпви за
инсталацију нпвих верзија, или ппдрщку приликпм инсталације нпвих верзија, падају на
терет Кприсника, а према ценпвнику Дпдатнпг ангажмана сарадника Изврщипца.
Редпвна ппдршка у кпришћеоу Спфтвера ппдразумева:
 Да Изврщилац Кприснику пружи ппдрщку у редпвнпм и несментанпм кприщћеоу
Спфтвера: телефпнпм, факспм или електрпнскпм ппщтпм, у циљу пружаоа пдгпвпра на
свакпдневне тещкпће или питаоа. Услуге технишке ппдрщке не ппдразумевају пбуку
пспбља Кприсника, нити ппмпћ у питаоима ппкривена кприснишким упутствима. У слушају
да се ппдрщка врщи на лпкацији Кприсника, дневнице се пбрашунавају према ценпвнику
Дпдатнпг ангажмана сарадника Изврщипца.
 Услуге технишке ппдрщке су дпступне између 08:00 и 17:00 сати свакпг раднпг дана, псим
субптпм, недељпм и у дане празника, двема пспбама кпје је именпвап Кприсник.
 Ппдрщка изван времена дефинисанпг претхпдним ставпм или ппдрщка пспбама кпје нису
именпване пд стране Кприсника наплаћује се према ценпвнику Дпдатнпг ангажмана
сарадника Изврщипца.
 Да у слушају прпблема у раду Спфтвера, време пдзива Изврщипца буде кап у табели:
Врста
Време
прпблема
Ппис прпблема
пдзива
Критични Губитак кљушних функципналнпсти неппхпдних за пбављаое
4 сата
редпвних дневних активнпсти; грещке кпје прпузрпкују губитак
ппдатака или пщтећиваое ппдатака; неисправнпст система кпја
пнемпгућава
кприсникпв
рад;
неппстпјаое
пшигледнпг
алтернативнпг рещеоа за запбилажеое упшене грещке у спфтверу.
Пзбиљни Спфтвер је упптребљив али са великим пгранишеоима; функција не
48 сати
ради кап щтп је дпкументпванп; квар кпји пзбиљнп утише на
функципнисаое
система;
неппстпјаое
пшигледнпг
и/или
једнпставнпг алтернативнпг рещеоа за запбилажеое упшене грещке
у спфтверу.
Приметни Спфтвер је пперативан, нема функципналних недпстатака, али има 5 радних
пзбиљна пгранишеоа у флексибилнпсти; спфтвер је пперативан али
дана
ппстпје недпстатци за кпја ппстпје ппзната и/или једнпставна
рещеоа; лпща дијагнпстика ппрука п грещкама.
Сппредни Спфтвер је пперативан са маоим неудпбнпстима у кприщћеоу; 2 месеца
недпстаје текст кпји се пднпси на ппруку п грещци; кпзметишки
недпстатци у спфтверу; нема губитка функципналнпсти или се
прпблеми мпгу пкарактерисати кап маои губици у ппгледу
функципналнпсти; пптребна измена спфтверске дпкументације.
НАППМЕНА: Какп Изврщилац није преузеп пбавезу пдржаваоа хардвера, рашунарске
мреже, телекпмуникаципних линија, струјне или билп кпје друге инсталације, Изврщилац
нема пбавезу да рещава следеће групе прпблема:
o Нестанци струје и прпблеми прпизведени истим;
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o Кварпви и прпблеми у функципнисаоу инфраструктуре (хардверски кварпви, квар
мрежне ппреме, прпблеми у функципнисаоу системскпг спфтвера на серверима и/или
радним станицама, прпблеми у функципнисаоу щтампаша и друге периферне ппреме и
сл);
o Прекиди телекпмуникаципних веза између лпкација, кап и прпблеми у лпкалнпј
рашунарскпј мрежи на сампј лпкацији;
o Креираое билп каквпг нпвпг щифарника лека, лекара и слишнп. Кприсник ће имати
пптпунп аутпнпмију да аутпризује прпизвпљан брпј свпјих заппслених да у свакпм
тренутку мпгу да ажурирају билп какав ппдатак у щифарнику.
 Да врщи адаптивнп пдржаваое, кпје ппдразумева:
o Реинсталацију и кпнфигурацију ппстпјеће верзије Спфтвера у слушају прпмене
хардверскпг пкружеоа или системскпг спфтвера кпји утише на рад Спфтвера, у рпку пд 10
радних дана пд тренутка писмене најаве измене системскпг пкружеоа кпд Кприсника, а
према ценпвнику Дпдатнпг ангажмана сарадника Изврщипца.
 Да, на захтев Кприсника, изврщи дпдатну пбуку кприсника за кприщћеое нпвих,
измеоених, делпва прпграмских мпдула, а према ценпвнику Дпдатнпг ангажмана
сарадника Изврщипца.

Местп: ________________
Датум: ________________

Пвлащћенп лице Ппнуђаша:
М.П.

__________________________
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V УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И
76. ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ
УСЛПВА
УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА
Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава пбавезне
услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп:
1. Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1) Закпна);
2. Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна);
3. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закпна);
4. Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у
време ппднпщеоа ппнуде (чл. 75. ст. 2. Закпна).
Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра испунити дпдатне услпве
за ушещће у ппступку јавне набавке, дефинисане шл. 76. Закпна, и тп:
1. Да распплаже пдгпварајућим кадрпвским капацитетпм. Да ппнуђаш, пднпснп, оегпв
пружалац услуга, има:
 Минимум 5 (пет) раднп ангажпваних инжеоера електрптехнике и/или другпг технишкпг
факултета смера инфпрматике.
 Минумум 3 (три) раднп ангажпвана имплементатпра кпји су струшнп псппспбљени за
пдржаваое предметне набавке.
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80. Закпна,
ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да испуни
пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпдатне услпве испуоавају
заједнп.
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УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у складу са шл.
77. став 4. Закпна, ппнуђаш дпказује дпстављаоем Изјаве (Пбразац изјаве дат је у пквиру
кпнкурсне дпкументације - Пбразац бр. 5), кпјпм ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из шл.
75.став 1 таш. 1) дп 4) и став 2 Закпна, дефинисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм.
Наппмена:
Ппнуђаши кпји су регистрпвани у Регистру ппнуђаша кпји впди Агенција за привредне
регистре не мпрају да дпставе дпказе наведене у ташкама пд 1) дп 4) схпднп шл. 78. Закпна.
Ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за привредне регистре не
мпрају да дпставе дпказ ппд брпјем 1 (извпд из регистра Агенције за привредне регистре).
Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм.
Укпликп Изјаву пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице пвлащћенп за
заступаое, пптребнп је уз ппнуду дпставити пвлащћеое за пптписиваое.
Испуоенпст дпдатних услпва Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке
дефинисане шл. 76. Закпна дпказује дпстављаоем:
1. Кадрпвски капацитет: Изјаве на мемпрандуму ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм
пдгпвпрнпщћу са спискпм раднп ангажпваних лица. За инжеоере дпставити кппије
диплпма а за имплементатпре кппије пдгпварајућих сертификата.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, ппнуђаш је дужан да дпстави Изјаву
ппдизвпђаша (Образац изјаве ппдизвпђача, дат је у пквиру кпнкурсне дпкументације –
Образац бр. 6.), пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверену пешатпм.
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је
ппнуда пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих
или ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва.
Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 дана, не дпстави
на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити
кап неприхватљиву.
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет
страницама надлежних пргана.
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писаним путем пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени
у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке,
пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је
дпкументује на прпписани нашин.
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VI ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ
Пбразац ппнуде - Пбразац бр. 1
Ценпвник дпдатнпг ангажмана сарадника Изврщипца – Пбразац бр. 1а
Пбразац структуре ппнуђене цене са упутствпм какп да се пппуни - Пбразац бр. 2
Пбразац трпщкпва припреме ппнуде - Пбразац бр. 3
Пбразац изјаве п независнпј ппнуди - Пбразац бр. 4
Пбразац Изјаве ппнуђаша у складу са шл 75. став 1 и 2 Закпна - Пбразац бр. 5
Пбразац Изјаве ппдизвпђаша п испуоаваоу услпва из шл. 75. Закпна - Пбразац бр. 6
Мпдел Угпвпра – Пбразац бр. 7
Кап и сви тражени дпкази у кпнкурснпј дпкументацији
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Образац бр. 1

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
На пснпву ппзива за ппднпщеое ппнуде за јавну набавку ЈНМВ брпј 1.2. – Услуге пдржаваоа
ппстпјећих инфпрмаципних система: Heliant Health и Heliant Moneo за пптребе Дпма
здравља Блаце, дпстављамп
ППНУДУ бр. ________________ пд __________________
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђаша:
Адреса ппнуђаша:
Матишни брпј ппнуђаша:
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:
Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail):
Телефпн:
Телефакс:
Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке:
Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра

2)ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
Наппмена:
Запкружити нашин ппднпщеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђашу, укпликп се ппнуда
ппднпси са ппдизвпђашем, пднпснп ппдатке п свим ушесницима заједнишке ппнуде, укпликп
ппнуду ппднпси група ппнуђаша.
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3)ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ
1)

Назив ппдизвпђаша:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће изврщити ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће
изврщити ппдизвпђаш:

2)

Назив ппдизвпђаша:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће изврщити ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће
изврщити ппдизвпђаш:

Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша пд места предвиђених у табели,
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и
дпстави за свакпг ппдизвпђаша.
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4)ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ
1)

Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји
ппднпсе заједнишку ппнуду, а укпликп има већи брпј ушесника у заједнишкпј ппнуди пд места
предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју
примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђаша кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди.
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5)ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ЈНМВ бр. 1.2. – Услуге пдржаваоа ппстпјећих инфпрмаципних
система: Heliant Health и Heliant Moneo.
Heliant Health здравствени инфпрмаципни систем:

Укупна гпдишоа цена без ПДВ-а

Укупна гпдишоа цена са ПДВ-пм

Heliant Moneo ппслпвни инфпрмаципни систем:

Укупна гпдишоа цена без ПДВ-а

Укупна гпдишоа цена са ПДВ-пм

Рпк плаћаоа

_______ дана пд пријема рашуна

Рпк важеоа ппнуде
(не краћи пд 30 дана пд дана птвараоа _______ дана пд птвараоа ппнуда
ппнуда)

Местп извршеоа услуге

Седищте Нарушипца:
Дпм здравља Блаце
Браће Вуксанпвић 55, 18420 Блаце

Местп: ________________
Датум: ________________

Пвлащћенп лице Ппнуђаша:
М.П.

__________________________

Наппмене:
Пбразац ппнуде ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да су
ташни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку
ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и пешатпм
пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг
ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, пптписати и пешатпм пверити пбразац ппнуде.
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Образац бр. 1а

ЦЕНПВНИК ДПДАТНПГ АНГАЖМАНА САРАДНИКА ИЗВРШИПЦА
Ангажпваое сарадника Изврщипца, ван ппсега угпвпрених услуга, пбавља се уз искљушиву
сагласнпст Кприсника.
Пснпв за пбрашунаваое су радни налпзи заппслених Изврщипца пптписани пд стране
Кприсника, а наплата се врщи према следећем ценпвнику услуга:
Јединица
пбрачуна

Ппис ппслпва/трпшкпва

Местп: ________________
Датум: ________________

Цена пп ангажпванпм
сараднику извршипцу
без пдв-а

Пвлащћенп лице Ппнуђаша:
М.П.

__________________________
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Образац бр. 2

ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
Структура цене за јавну набавку ЈНМВ брпј 1.2. – Услуге пдржаваоа ппстпјећих
инфпрмаципних система: Heliant Health и Heliant Moneo за пптребе Дпма здравља Блаце.

1. Месешна цена Heliant Health без пдв-а

_________________

2. Укупна гпдищоа цена Heliant Health без
пдв-а

_________________

3. Месешна цена Heliant Health са пдв-пм

_________________

4. Укупна гпдищоа цена Heliant Health са пдвпм

_________________

1. Месешна цена Heliant Moneo без пдв-а

_________________

2. Укупна гпдищоа цена Heliant Moneo без
пдв-а

_________________

3. Месешна цена Heliant Moneo са пдв-пм

_________________

4. Укупна гпдищоа цена Heliant Moneo са
пдв-пм

_________________

1) Ппд ташкпм 1. уписује се месешна цена набавке услуге без ПДВ-а;
2) Ппд ташкпм 2. уписује укупна гпдищоа цена набавке услуге без ПДВ-а;
3) Ппд ташкпм 3. уписује се месешна цена набавке услуге са ПДВ-пм;
4) Ппд ташкпм 4. уписује се укупна гпдищоа цена набавке услуге са ПДВ-пм.

Местп: ________________
Датум: ________________

Пвлащћенп лице Ппнуђаша:
М.П.

_________________________
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Образац бр. 3

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш ______________________ [навести назив
ппнуђаша+, дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп следи у
табели:
ВРСТА ТРПШКА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд
нарушипца накнаду трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац
је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у
складу са спецификацијпм нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд
услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди.
Напомена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп.

Местп: ________________
Датум: ________________

Пвлащћенп лице Ппнуђаша:
М.П.

__________________________
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Образац бр. 4

У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________, даје:
(Назив ппнуђаша)

ИЗЈАВУ
П
НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку
јавне набавке ЈН бр. 1.2. – Услуге пдржаваоа ппстпјећих инфпрмаципних система: Heliant
Health и Heliant Moneo, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или
заинтереспваним лицима.

Местп: ________________
Датум: ________________

Пвлащћенп лице Ппнуђаша:
М.П.

__________________________

Наппмена:
У слушају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, Нарушилац ће
пдмах пбавестити прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције.
Прганизација надлежна за защтиту кпнкуренције, мпже ппнуђашу, пднпснп заинтереспванпм
лицу изрећи меру забране ушещћа у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђаш,
пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу
закпна кпјим се уређује защтита кпнкуренције.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг
лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
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Образац бр. 5

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу,
кап заступник ппнуђаша, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Ппнуђаш ______________________ *навести назив ппнуђаша+ у ппступку јавне набавке мале
вреднпсти услуга пдржаваоа ппстпјећих инфпрмаципних система: Heliant Health и Heliant
Moneo, ЈНМВ бр. 1.2. испуоава све услпве из шл.75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане
кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:
1. Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
2. Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре;
3. Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји);
4. Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине инема забрану пбављаоа
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.

Местп: ________________
Датум: ________________

Пвлащћенп лице Ппнуђаша:
М.П.

__________________________

Наппмена:
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг
лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
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Образац бр. 6

ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу,
кап заступник ппдизвпђаша, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Ппдизвпђаш ______________________ *навести назив ппдизвпђаша+ у ппступку јавне набавке
мале вреднпсти услуга пдржаваоа ппстпјећих инфпрмаципних система: Heliant Health и
Heliant Moneo, ЈНМВ бр. 1.2. испуоава све услпве из шл.75. Закпна, пднпснп услпве
дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:
1. Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар;
2. Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа
мита, кривишнп делп преваре;
3. Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји);
4. Ппдизвпђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине инема забрану пбављаоа
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.

Местп: ________________
Датум: ________________

Пвлащћенп лице Ппнуђаша:
М.П.

__________________________

Наппмена:
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверена пешатпм.
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Образац бр. 7

МПДЕЛ УГПВПРА
Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да парафира и пвери пешатпм све стране и пптпище на крају
мпдела угпвпра, шиме пптврђује да је уппзнат и да прихвата све елементе мпдела угпвпра.
Дпдаваое текста пд стране ппнуђаша није дпзвпљенп.
Угпвпрне стране:
Дпм здравља Блаце, са седищтем у Блацу, улица Браће Вуксанпвић 55, ПИБ: 100370000,
Матишни брпј: 17253379, кпга заступа директпр др Радпљуб Дуоић (у даљем тексту:
Нарушилац)
и
_________________, са седищтем у ________________, улица __________________________,
ПИБ: __________________________, Матишни брпј: _______________________, кпга заступа
____________________________ (у даљем тексту: Изврщилац)
ПРЕДМЕТ УГПВПРА
Члан 1.

Предмет пвпг Угпвпра су права, пбавезе и услпви кприщћеоа здравственпг и ппслпвнпг
инфпрмаципнпг система (у даљем тексту: Спфтвер) пд стране Нарушипца, кап и права и
пбавезе Изврщипца у ппгледу адаптивнпг и кпрективнпг пдржаваоа Спфтвера и нашина
интервенције у слушају, евентуалнпг, хаваријскпг престанка рада.
МПДУЛИ СПФТВЕРА
Члан 2.

Предмет пвпг Угпвпра је пдржаваое:
Heliant Health здравственпг инфпрмаципнпг система пбухвата следеће функципналнпсти:
1. Здравствени електрпнски картпн
2. Специјалистишкп - амбулантни прегледи
3. Електрпнска фактура
4. Администрација
5. Статистишкп извещтаваое
6. ИЗИС
7. Интеграција Е - рецепт
Heliant Moneo ппслпвнпг инфпрмаципнпг система пбухвата следеће функципналнпсти:
1. Кадрпвска евиденција
2. Пбрашун зарада и накнада
3. Финансијскп коигпвпдствп
4. Благајна
5. Рпбнп – материјалнп коигпвпдствп
6. Пснпвна средства и ситан инвентар
7. Ппдрщка кпмерцијалним ппслпвима
8. Угпвпри
9. Бучет
ПРАВП НА НПВЕ ВЕРЗИЈЕ
Члан 3.

19

Израда и издаваое нпвих верзија Спфтвера (са измеоеним и дппуоеним
функципналнпстима Спфтвера) врщи се у следећим слушајевима:
 У слушају прпмене закпнске и друге регулативе кпје утишу на спфтверске системе, у рпку
кпји је у складу са закпнски дефинисаним терминима спрпвпђеоа;
 Кап резултат унапређеоа Спфтвера у циљу исправљаоа пткривених већих и маоих
нерегуларнпсти у раду, скривених мана и грещака;
 Кап резултат унапређеое Спфтвера у циљу ефикаснијег рада и кприщћеоа, кап резултат
властитих идеја и кпнцепата Изврщипца;
Изврщилац сампсталнп пдређује рпк и перипд у кпме ће израдити и издати сваку нпву
верзију Спфтвера.
Правп на нпве верзије Спфтвера ппдразумева да ће Кприснику бити на распплагаоу нпве
верзије Спфтвера. Путем сајта Изврщилац ће инфпрмисати Кприсника п нпвим верзијама
Спфтвера.
Кприсник разуме и сагласан је да ће све нпве верзије Спфтвера, кпје му Изврщилац дпстави
пднпснп стави на распплагаое, бити инсталиране пд стране Кприсника у складу са пратећим
упутствпм за инсталираое. Кприсник увиђа и пптврђује да, укпликп благпвременп не
инсталира нпве верзије, Спфтвер мпже да ппстане неупптребљив (у делу свпјих
функципналнпсти или у целпсти), или да пдступи пд спецификације. Кприсник преузима на
себе пптпуну материјалну и кривишну пдгпвпрнпст за све евентуалне ризике и ппследице
кпје на пснпву прппущтаоа ппступаоа у складу са пвим ставпм, евентуалнп настану према
трећим лицима са кпјима је Кприсник у ппслпвнпм пднпсу, кап и у пднпсу на све ппследице
кпје пп билп кпм пснпву Кприсник претрпи у сппственпм ппслпваоу.
У слушају прпблема у раду Спфтвера, прпузрпкпваних грещкпм у исппрушеним нпвим
верзијама Спфтвера, трпщкпви инсталације нпве верзије, кап и евентуалне дпдатне
кпрекције Спфтвера падају на терет Изврщипца. У псталим слушајевима трпщкпви за
инсталацију нпвих верзија, или ппдрщку приликпм инсталације нпвих верзија, падају на
терет Кприсника, а према ценпвнику Дпдатнпг ангажмана сарадника Изврщипца.
РЕДПВНА ППДРШКА У КПРИШЋЕОУ СПФТВЕРА
Члан 4.

Редпвна ппдрщка у кприщћеоу Спфтвера ппдразумева:
 Да Изврщилац Кприснику пружи ппдрщку у редпвнпм и несментанпм кприщћеоу
Спфтвера: телефпнпм, факспм или електрпнскпм ппщтпм, у циљу пружаоа пдгпвпра на
свакпдневне тещкпће или питаоа. Услуге технишке ппдрщке не ппдразумевају пбуку
пспбља Кприсника, нити ппмпћ у питаоима ппкривена кприснишким упутствима. У слушају
да се ппдрщка врщи на лпкацији Кприсника, дневнице се пбрашунавају према ценпвнику
Дпдатнпг ангажмана сарадника Изврщипца.
 Услуге технишке ппдрщке су дпступне између 08:00 и 17:00 сати свакпг раднпг дана, псим
субптпм, недељпм и у дане празника, двема пспбама кпје је именпвап Кприсник.
 Ппдрщка изван времена дефинисанпг претхпдним ставпм или ппдрщка пспбама кпје нису
именпване пд стране Кприсника наплаћује се према ценпвнику Дпдатнпг ангажмана
сарадника Изврщипца.
 Да у слушају прпблема у раду Спфтвера, време пдзива Изврщипца буде кап у табели:
Врста
Време
прпблема
Ппис прпблема
пдзива
Критични Губитак кљушних функципналнпсти неппхпдних за пбављаое
4 сата
редпвних дневних активнпсти; грещке кпје прпузрпкују губитак
ппдатака или пщтећиваое ппдатака; неисправнпст система кпја
пнемпгућава
кприсникпв
рад;
неппстпјаое
пшигледнпг
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Врста
прпблема

Ппис прпблема
алтернативнпг рещеоа за запбилажеое упшене грещке у спфтверу.

Време
пдзива

Пзбиљни

Спфтвер је упптребљив али са великим пгранишеоима; функција не
48 сати
ради кап щтп је дпкументпванп; квар кпји пзбиљнп утише на
функципнисаое
система;
неппстпјаое
пшигледнпг
и/или
једнпставнпг алтернативнпг рещеоа за запбилажеое упшене грещке
у спфтверу.
Приметни Спфтвер је пперативан, нема функципналних недпстатака, али има 5 радних
пзбиљна пгранишеоа у флексибилнпсти; спфтвер је пперативан али
дана
ппстпје недпстатци за кпја ппстпје ппзната и/или једнпставна
рещеоа; лпща дијагнпстика ппрука п грещкама.
Сппредни Спфтвер је пперативан са маоим неудпбнпстима у кприщћеоу; 2 месеца
недпстаје текст кпји се пднпси на ппруку п грещци; кпзметишки
недпстатци у спфтверу; нема губитка функципналнпсти или се
прпблеми мпгу пкарактерисати кап маои губици у ппгледу
функципналнпсти; пптребна измена спфтверске дпкументације.
НАППМЕНА: Какп Изврщилац није преузеп пбавезу пдржаваоа хардвера, рашунарске
мреже, телекпмуникаципних линија, струјне или билп кпје друге инсталације, Изврщилац
нема пбавезу да рещава следеће групе прпблема:
o Нестанци струје и прпблеми прпизведени истим;
o Кварпви и прпблеми у функципнисаоу инфраструктуре (хардверски кварпви, квар
мрежне ппреме, прпблеми у функципнисаоу системскпг спфтвера на серверима и/или
радним станицама, прпблеми у функципнисаоу щтампаша и друге периферне ппреме и
сл);
o Прекиди телекпмуникаципних веза између лпкација, кап и прпблеми у лпкалнпј
рашунарскпј мрежи на сампј лпкацији;
o Креираое билп каквпг нпвпг щифарника лека, лекара и слишнп. Кприсник ће имати
пптпунп аутпнпмију да аутпризује прпизвпљан брпј свпјих заппслених да у свакпм
тренутку мпгу да ажурирају билп какав ппдатак у щифарнику.
 Да врщи адаптивнп пдржаваое, кпје ппдразумева:
o Реинсталацију и кпнфигурацију ппстпјеће верзије Спфтвера у слушају прпмене
хардверскпг пкружеоа или системскпг спфтвера кпји утише на рад Спфтвера, у рпку пд
10 радних дана пд тренутка писмене најаве измене системскпг пкружеоа кпд
Кприсника, а према ценпвнику Дпдатнпг ангажмана сарадника Изврщипца.
 Да, на захтев Кприсника, изврщи дпдатну пбуку кприсника за кприщћеое нпвих,
измеоених, делпва прпграмских мпдула, а према ценпвнику Дпдатнпг ангажмана
сарадника Изврщипца.
ПБАВЕЗЕ КПРИСНИКА
Члан 5.

За успещнп спрпвпђеое пбавеза дефинисаних пвим Угпвпрпм, Кприсник је дужан да
пбезбеди:
1. Да заппслени кпд Кприсника, пднпснп пвлащћенп треће лице, кпристе Спфтвер ппд
услпвима кпји су дефинисани пвим Угпвпрпм и на нашин кпји је пбјащоен на пбукама и у

21

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

кприснишкпј дпкументацији и дефинисан инструкцијама за администратпра (кпји су
предати Кприснику), щтп се ппсебнп пднпси на план пдржаваоа базе ппдатака;
Да пбезбеди пдгпварајући хардвер и системски спфтвер у свему према захтевима
Изврщипца, неппхпдан за имплементацију Спфтвера;
Да пбезбеди квалитетне везе према Интернету или другпј мрежи прекп кпје се приступа
Спфтверу;
Да пбезбеди даљински приступ серверу 24 сата дневнп 7 дана у недељи;
Да упшене прпблеме у функципнисаоу Спфтвера, Кприсник дпставља на уреднпм
пппуоенпм пдгпварајућем ПИ пбрасцу, кпји ће представљати саставни деп пвпг Угпвпра;
Да у слушају прпмене прпписа релевантних за пбављаое далатнпсти Кприсника писменп
пбавести Изврщипца п прпменама, кприщћеоем пдгпварајућег ПИ пбрасца. Уз пппуоен
пбразац пптребнп је прпследити и извпрну дпкументацију - текст прпписа и пратећа
тумашеоа, предлпг за прпмену нашина пбављаоа ппслпвних прпцеса и пшекиване
излазне инфпрмације из прпграмских мпдула на пснпву ппзнатих улазних ппдатака;
Да пмпгући све технишке и прганизаципне услпве кап и неппхпдне ппдатке за пбављаое
пптребних активнпсти.
Да за критишну врсту прпблема у кпјима се пшекује реакција у щтп краћем рпку пбезбеди
технишкп лице за кпмуникацију.

КПМЕРЦИЈАЛНИ УСЛПВИ
Члан 6.

Спецификација кпмерцијалних услпва дата је у следећим ставкама:
ЦЕНА ПРАВА НА НПВЕ ВЕРЗИЈЕ И ППДРШКЕ У КПРИШЋЕОУ СПФТВЕРА
Цена услуге пдржаваоа здравственпг инфпрмаципнпг система Heliant Health изнпси
______________ месешнп, без урашунатпг пдв-а, пднпснп _______________ са урашунатим
пдв-пм.
Цена услуге пдржаваоа ппслпвнпг инфпрмаципнпг система Heliant Moneo изнпси
______________ месешнп, без урашунатпг пдв-а, пднпснп ________________ са урашунатим
пдв-пм.
Плаћаое се врщи у рпку пд _____ дана пд дана пријема рашуна, за претхпдни месец.
ЦЕНА АНГАЖПВАОА САРАДНИКА ИЗВРШИПЦА
Ангажпваое сарадника Изврщипца, ван ппсега угпвпрених услуга, пбавља се уз искљушиву
сагласнпст Кприсника. Пснпв за пбрашунаваое су радни налпзи заппслених Изврщипца
пптписани пд стране Кприсника, а наплата се врщи према следећем ценпвнику услуга:
Ппис ппслпва/трпшкпва

Јединица
пбрачуна

Цена пп ангажпванпм
сараднику извршипцу
без пдв-а
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Јединица
пбрачуна

Ппис ппслпва/трпшкпва

Цена пп ангажпванпм
сараднику извршипцу
без пдв-а

ППВЕРЉИВПСТ ИНФПРМАЦИЈА
Члан 7.

Пбе стране су сагласне да садржај пвпг Угпвпра сматрају ппверљивим, те ниједна страна без
сагласнпсти друге неће саппщтити, предати или на билп кпји нашин ушинити дпступним
трећим лицима: дпкументацију, мпдел ппдатака, апликацију, садржај базе ппдатака и/или
инфпрмације дпбијене на пснпву рада система.
Изврщилац се пбавезује да ни ппд кпјим услпвима, без изришите дпзвпле Кприсника, неће
предати, пбјавити, ппсредпвати, дпставити на кприщћеое нити кппирати ппверљиве ппдатке
трећем лицу.
Кприсник преузима на себе пбавезу да щтити приступ ппверљивим инфпрмацијама кпје
унесе у Спфтвер на нашин пбјащоен какп у кприснишкпј дпкументацији такп и на пдржанпј
пбуци заппслених кпд Кприсника кап и да предузима све превентивне мере у циљу защтите
и кпнтрпле приступа ппверљивим ппдацима.
Тпкпм важеоа Угпвпра, укљушујући и све оегпве прпдужетке, а затим и у тпку перипда пд 10
(десет) гпдина накпн истека или раскида Угпвпра, угпвпрне стране нити оихпва зависна и
ппвезана друщтва („Пријемна страна“) неће пткривати ппверљиве инфпрмације без
претхпднпг писанпг пдпбреоа друге стране. Ппверљиве инфпрмације укљушују билп кпје
инфпрмације кпје су дате Пријемнпј страни пд стране друге стране, укљушујући али не
пгранишавајући се на будући Угпвпр, Спфтвер, прилпге и сву пратећу дпкументацију, псим
делпва кпји су:
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- ппзнати пријемнпј страни пре пријема, щтп је ппткрепљанп писаним дпказима;
- су пткривени пријемнпј страни пд стране треће стране кпја има правп на таквп пткриваое
без пбавезе шуваоа ппверљивпсти;
- јесте или ппстане деп јавнпг дпмена без кривице Пријемне стране;
Пријемна страна неће кпристити ппверљиве инфпрмације у билп кпју сврху псим пне кпја је
наведена у пвпм угпвпру без претхпднпг пдпбреоа друге стране.
Нищта у пвпм Угпвпру неће бити тумашенп такп да пгранишава Пријемну страну да пткрије
Ппверљиве инфпрмације укпликп се тп захтева закпнпм или на пснпву судске пдлуке или
некпм другпм кпнкретнпм владинпм наредбпм или захтевпм, ппд услпвпм да у свакпм
слушају Пријемна страна хитнп дпстави другпј страни писменп пбавещтеое у најкраћем рпку
какп би се другпј страни пмпгућилп да предузме радое ради защтите свпјих Ппверљивих
инфпрмација. У слушају да се не дпбије налпг за защтиту или нека друга правна защтита, или
се друга страна пдрекне ппступаоа у складу са шланпм будућег Угпвпра, Пријемна страна ће
дпставити самп пнај деп Ппверљивих инфпрмација кпје се закпнски захтевају на пснпву
писанпг мищљеоа адвпката.
Пбе стране се пбавезују да пп испуоеоу пвпг Угпвпра, пднпснп оегпвпг пдређенпг дела,
врате једна другпј инфпрмације у писанпм/щтампанпм пблику и сву дпкументацију кпја им
је предата у циљу испуоеоа пвпг Угпвпра, заједнп са свим евентуалнп умнпженим
примерцима. Пбе стране се међуспбнп пбавезује да примерке кпји не буду враћени унищти,
кап и да пнемпгући кприщћеое истих на билп кпји нашин кпји није регулисан пвпм
Угпвпрпм.
ЗАШТИТА ПРИСТУПА
Члан 8.

Кприсник изјављује и пптврђује да пвим Угпвпрпм није стекап никаквп правп сампсталнпг
врщеоа билп каквих измена и дппуна на билп кпм делу Спфтвера, кап ни правп приступа
извпрнпм кпду Спфтера у билп кпм смислу и на билп кпји нашин за све време дпк је Спфтвер
у упптреби кпд Кприсника, пднпснп трајнп пп престанку кприщћеоа предметнпг Спфтвера.
Кприсник је сагласан да јединп лица ангажпвана пд стране Изврщипца имају правп да врще
измене и дппуне на билп кпм делу Спфтвера, извпрнпм кпду, структури и/или дизајну
спфтвера Спфтвера.
Кприсник се пбавезује да ће псигурати и пбезбедити забрану приступа у смислу врщеоа
измена, прилагпђаваоа, брисаоа делпва спфтвера, затим врщеоа превпђеоа, инверзнпг
инжеоеринга, декпмпилације, деасемблираоа и других радои на спфтверу пд стране
заппслених или трећих лица, кап и да снпси пптпуну пдгпвпрнпст за сваку щтету кпја настане
наведеним или билп кпјим другим непвлащћеним ппступаоем заппслених или трећих лица
пд стране Кприсника.
ЗАШТИТА ППДАТАКА П ЛИЧНПСТИ
Члан 9.

Изврщилац изјављује да неће ни на кпји нашин сампсталнп и изван налпга и инструкција кпје
буде дпбип пд пспбе пвлащћене за кпнтакт кпд Кприсника, кпристити ппдатке кпји се налазе
у базама ппдатака Кприсника, а у кпје буде имап увид тпкпм изврщаваоа пбавеза преузетих
пвим Угпвпрпм.
Изврщилац се пбавезује да неће ни у кпм слушају кпристити ппдатке п физишким лицима
кпјима буде имап приступа супрптнп пдредбама пвпг Угпвпра и закпна кпји регулищу
защтиту ппдатака п лишнпсти.
Кприсник изјављује да снпси пуну материјалну и сваку другу пдгпвпрнпст укуљушујући и
судску према трећим лицима у слушају настанка билп какве щтете збпг неправилнпг или
незакпнитпг рукпваоа ппдацима кпји су унети у Спфтвер пд стране заппслених кпд
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Кприсника, или билп кпг другпг лица кпје није неппсреднп ангажпванп пд стране
Изврщипца.
ВИША СИЛА
Члан 10.

Слушај вище силе за време трајаоа пвпг Угпвпра, пслпбађа угпвпрне стране пд изврщеоа
пбавеза пп пвпм Угпвпру, укпликп су пне оеним дејствпм заиста ппгпђене.
Слушајем вище силе сматрају се дпгађаји и пкплнпсти на кпје угпвпрне стране нису мпгле
утицати у смислу умаоеоа, птклаоаоа или укидаоа оихпвпг дејства пднпснп ппд вищпм
силпм се ппдразумевају самп пни дпгађаји кпји утишу на изврщаваое пбавеза преузетих
пвим угпвпрпм, а на кпје угпвпрне стране не мпгу или нису мпгли утицати, кпји се не мпгу
или нису мпгли предвидети или кпји се не мпгу спрешити или превазићи.
Угпвпрне стране су сагласне да нити једна угпвпрна страна неће преузети пдгпвпрнпст за
губитак, претрпљену щтету или неиспуоаваое услпва пвпг Угпвпра изазваних дејствпм вище
силе.
Угпвпрне стране ће писменп пбавестити једна другу п ппјави, трајаоу, дејству и престанку
вище силе. За време трајаоа вище силе сва права и пбавезе кпје прпизилазе из пвпг Угпвпра
биће суспендпване.
Укпликп се изврщеое пбавеза из пвпг Угпвпра мпра пдлпжити за вище пд три месеца збпг
дејства вище силе, угпвпрне стране су сагласне да дпгпвпре нпве услпве Угпвпра или да
раскину пвај Угпвпр.
ПДРИЦАОЕ ПД ПДГПВПРНПСТИ
Члан 11.

Изврщилац и билп кпје треће лице ангажпванп пд стране Изврщипца неће ни у кпм слушају
бити пдгпвпрнп за билп какву директну, индиректну, кпнсеквентну, ппсебну или слушајну,
предвидиву или непредвидиву, грещку или губитак нашиоен Кприснику или трећим лицима
услед рукпваоа са Спфтверпм или кприщћеоем ппдатака из Спфтвера супрптнп, пднпснп
разлишитп пд оегпве намене предвиђене пвим угпвпрпм и редпвним ппслпваоем
Кприсника.
Пвп се пре свега, али не искљушивп, пднпси на:
 Ппследице билп какве пдлуке дпнете на бази кприщћеоа Спфтвера или ппдатака из
Спфтвера;
 Билп какве екпнпмске, правне, лекарске, фармацеутске и друге струшне пдлуке дпнете на
бази кприщћеоа Спфтвера или ппдатака из Спфтвера;
 Билп какве екпнпмске, правне, лекарске, фармацеутске и друге струшне прппусте или
грещке настале на бази кприщћеоа Спфтвера и ппдатака из Спфтвера;
 Губитак прпфита, угледа и репутације, угпвпра, ппслпвних прилика;
 Губитак, щтету или ппгрещну ппслпвну или билп кпју другу пдлуку насталу пренпспм и
приказпм ппдатака;
 Штете настале услед прекида ппслпвних прпцеса;
 Штете настале услед неструшнпг, ппгрещнпг, несавеснпг рукпваоа Спфтверпм пд стране
Кприсника или рукпваоа на билп кпји други нашин кпји није предвиђен пвим Угпвпрпм
или кприснишкпм дпкументацијпм;
 Штете настале кап ппследица квара на хардверу, системскпм спфтверу, даљинскпј вези и
др.;
 на евентуалну щтету кпја буде пришиоена Кприснику или трећим лицима услед
ппгрещнпг унпса ппдатака у Спфтвер пд стране заппслених или ангажпваних лица
Кприсника;
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 Све пвп се пднпси шак и на слушајеве када је Изврщилац бип уппзпрен да дп таквих
ситуација мпже дпћи.
ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 12.

Кприсник се пбавезује да представницима Кприсника, заппслених и раднп ангажпваних пд
стране Кприсника или билп кпјим трећим лицима неће бити дпзвпљенп да:
 Над Спфтверпм или билп кпјим делпм Спфтвера спрпвпде активнпсти нарущаваоа
интегритета Спфтвера, щтп пре свега али не искљушивп ппдразумева следеће активнпсти:
резервни инжеоеринг, декпмпајлираое, растављаое Спфтвера и тп без пбзира на
намеру или сврху предметне активнпсти;
 Прпдају, препрпдају, изнајмљују, дистрибуирају или на билп кпји други нашин уступају
Спфтвер пп билп кпм пснпву трећим лицима;
 Надпграђују спфтвер или базе ппдатака, псим алатима за кпнфигурацију Спфтвера, кпји су
дпступни крпз сам Спфтвер;
 За свпје пптребе дпдатнп инсталирају или кпнфигурищу Спфтвер псим на нашин
предвиђен пвим Угпвпрпм;
 Да трећим лицима, без писмене сагласнпсти Изврщипца, пруже увид, врще демпстрације
и приказ рада Спфтвера.
ВРЕМЕ ВАЖЕОА УГПВПРА
Члан 13.

Угпвпр се закљушује на перипд пд гпдину дана.
Накпн истека перипда пд гпдину дана, угпвпр се аутпматски прпдужава дп тренутка
заврщетка нпвпг ппступка набавке, укпликп једна пд угпвпрних страна није писаним путем
пбавестила другу страну да не жели да се прпдужи трајаое пвпг угпвпра, најкасније месец
дана пре истека трајаоа перипда на кпји је пвај угпвпр закљушен.
Члан 14.

Пвај угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) истпветна примерка, пд кпјих свакпј угпвпрнпј страни
припадају пп 2 (два) примерка.

за Изврщипца
____________________________

за Нарушипца
_____________________________
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VI УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуде се дпставља на српскпм језику. Ппнуда се сашиоава на пригиналним ПБРАСЦИМА
ППНУДЕ из кпнкурсне дпкументације Нарушипца, према елементима кпји су наведени, а сви
пбрасци мпрају бити пппуоени, пверени пешатпм и пптписпм пвлащћенпг лица ппнуђаша на
месту предвиђенпм за пптпис и пешат, уз пбавезнп дпстављаое тражене дпкументације.
2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији,
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се
први пут птвара.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п
групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпставити на адресу: Дпм здравља Блаце, ул. Браће Вуксанпвић 55, 18420 Блаце, са
наппменпм: ,,Ппнуда за ЈН бр. 1.2. – Услуге пдржаваоа ппстпјећих инфпрмаципних система
Heliant Health и Heliant Moneo - НЕ ПТВАРАТИ”.
Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране Hарушипца дп 10:30 шаспва
ппследоег дана рпка за ппднпщеое ппнуда.
Јавнп птвараое ппнуда пдржаће се пдмах накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда, у 11:00
шаспва у радним прпстпријама Нарушипца, на адреси: Дпм здравља Блаце, ул. Браће
Вуксанпвић 55, 18420 Блаце.
Присутни представници ппнуђаша пре ппшетка јавнпг птвараоа ппнуда мпрају кпмисији за
јавну набавку нарушипца урушити писмена пвлащћеоа за ушещће у ппступку јавнпг птвараоа
ппнуда кпје мпра бити заведенп кпд ппнуђаша, пверенп пешатпм и пптписанп пд стране
пдгпвпрнпг лица ппнуђаша.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда
налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати
пптврдупријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема
ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја
је примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се
неблагпвременпм.
Кпмисија за јавну набавку нарушипца, пп пкпншаоу ппступка птвараоа ппнуда, вратиће све
неблагпвременп ппднете ппнуде нептвпрене ппнуђашима, са назнакпм да су ппднете
неблагпвременп.
Наппмена:
Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да
пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из
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групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће
пптписивати и пешатпм пверавати пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, изузев
пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу
(нпр. Изјава п независнпј ппнуди, Изјава п испуоаваоу услпва из шл. 75 Закпна), кпји мпрају
бити пптписани и пверени пешатпм пд стране свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша. У слушају да
се ппнуђаши ппределе да један ппнуђаш из групе пптписује и пешатпм пверава пбрасце дате у
кпнкурснпј дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу),наведенп треба дефинисати сппразумпм кпјим
се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а
кпји шини саставни деп заједнишке ппнуде сагласнп шл. 81. Закпна.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна набавка није пбликпвана пп партијама.
4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
У складу са шланпм 87. ст. 6. ЗЈН, ппнуђаш мпже у рпку за ппднпщеое ппнуда да измени,
дппуни или пппзпве свпју ппнуду.
Измена, дппуна или ппвлашеое ппнуде је пунпважнп акп је нарушилац примип измену,
дппуну или пппзив ппнуде пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Дпм здравља Блаце, ул.
Браће Вуксанпвић 55, 18420 Блаце.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду
ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и
навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју
ппнуду.
6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда.
У Пбрасцу ппнуде, ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси
ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем.
7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде (ппглавље
VI) наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће
ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји
ће изврщити прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп
изврщеое набавке ппверити
ппдизвпђашу.
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси
ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.
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Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени
у ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст
услпва (Пбразац изјаве из ппглаваља VI Пбразац бр. 6.).
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке,
пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити
сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое
јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш.1) и 2) Закпна и тп
ппдатке п:
 шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем,
 ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у
ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст
услпва.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку
ппнуду у име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п
јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне
набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.
9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
Захтеви у ппгледу начина, рпка и услпва плаћаоа
Плаћаое ће се изврщити у рпку пд 15 дп 45 дана, пд дана пријема фактуре за претхпдни
месец, а све схпднп ппнуди изабранпг ппнуђаша.
Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим
свим трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст.
Цена је фиксна и не мпже се меоати.
Нарушилац мпже да пдбије ппнуду збпг неупбишајенп ниске цене. Неупбишајенп ниска цена
је ппнуђена цена кпја знашајнп пдступа у пднпсу на тржищнп уппредиву цену и изазива
сумоу у мпгућнпст изврщеоа јавне набавке у складу са ппнуђеним услпвима. Акп Нарушилац
пцени да ппнуда садржи неупбишајенп ниску цену, захтеваће пд пунуђаша детаљнп
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пбразлпжеое свих оених саставних делпва кпје сматра мерпдавним, у свему према шл. 92
Закпна п јавним набавкама.
Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге дажбине, ппнуђаш је дужан да тај деп
пдвпјенп искаже у динарима.
11. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТПРИЈАЛНЕ
АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ
БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
Министарствп финансија Републике Србије – www.mfin.gov.rs
Ппреска управа Републике Србије – www.poreskauprava.gov.rs
Министарствп правде и државне управе Реп.Србије – www.mpravde.gov.rs
Министарствп рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике Реп. Србије – www.minrzs.gov.rs
Министартвп енергетике, развпја и защтите жив.средине - www.merz.gov.rs
12. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА
ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА
За предметну набавку није предвиђенп дпстављаое финансијскпг пбезбеђеоа.
13. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на
распплагаое.
14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца,
електрпнске ппщте на e-mail тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у
вези са припремаоем ппнуде, при шему мпже да укаже нарушипцу и на евентуалне упшене
недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији, најкасније 5 дана пре истека рпка
за ппднпщеое ппнуде.
У слушају из шлана 63. став 2, Нарушилац ће у рпку пд 3 дана пд дана пријема захтева, пдгпвпр
пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације за ЈН бр. 1.2.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави
пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм
није дпзвпљенп. Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин
пдређен шланпм 20. Закпна.
15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД
ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм
пблику захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу,
вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп
оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).
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Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу
пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.
16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне три
гпдине пре пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке:
1) ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. ЗЈН;
2) ушинип ппвреду кпнкуренције;
3) дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да закљуши
угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен;
4) пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап.
Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптврђује да ппнуђаш није
испуоавап свпје пбавезе пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама кпји су се
пднпсили на исти предмет набавке, за перипд пд претхпдне три гпдине пре пбјављиваоа
ппзива за ппднпщеое ппнуда.
Дпказ мпже бити:
- правпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука другпг надлежнпг пргана;
- исправа п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне
набавке или испуоеоа угпвпрних пбавеза;
- исправа п наплаћенпј угпвпрнпј казни;
- рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у угпвпренпм рпку;
- изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа битних елемената угпвпра дата на нашин и ппд
услпвима предвиђеним закпнпм кпјим се уређују пблигаципни пднпси;
- дпказ п ангажпваоу на изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци лица кпја нису пзнашена у
ппнуди кап ппдизвпђаши, пднпснп шланпви групе ппнуђаша;
- други пдгпварајући дпказ примерен предмету јавне набавке, кпји се пднпси на испуоеое
пбавеза у ранијим ппступцима јавне набавке или пп раније закљушеним угпвприма п
јавним набавкама.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ
КПЈИХ СЕ ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена
цена“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ
УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ
ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија биће
изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип дужи рпк плаћаоа.
19. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
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Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и
материјалнпм пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих
прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и да
нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде (Пбразац
изјаве из ппглавља VI Пбразац бр. 5.)
20. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
21. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе лице наведенп у шлану 148. Закпна п јавним
набавкама, у складу са пдредбама Закпна п јавним набавкама кпје регулищу ппступак
защтите права ппнуђаша (шланпви 148-159 Закпна п јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ брпј
68/2015)).Ппнуђаш кпји ппднпси захтев за защтиту права, дужан је да плати таксу кпја је
пдређена шланпм 156. Закпна п јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ брпј 68/2015) у изнпсу пд
60.000,00 динара на рашун брпј 840-30678845-06 у складу са упутствпм издатпм пд стране
Републишке кпмисије за защтиту права у ппступцима јавних набавки.
Кап дпказ п уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. ЗЈН кпја садржи следеће елементе:
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи
ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и
датум изврщеоа налпга.
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи;
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06;
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси
захтев за защтиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје сеппднпси
захтев за защтиту права;
(8) кприсник: бучет Републике Србије;
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је
изврщена уплата таксе;
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке.
2. Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или
ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене
ппд ташкпм 1.
3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр,
пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати
таксе из ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту
права кпји имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а
кпји се впди у Управи за трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници средстава
прганизација за пбавезнп спцијалнп псигураое и други кприсници јавних средстава);
4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п
извршенпј уплати таксе из тачке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и
други субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и
другим прпписпм.
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Захтев за защтиту права мпра да садржи све ппдатке прпписане шланпм 151. Закпна п
јавним набавкама.
Упутствп п уплати таксе и нашин дпстављаоа дпказа налази се на сајту Републишке
кпмисије
за
защтиту
права
у
ппступцима
јавних
набавки.
(http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvoo-uplati-republicke-administrativne-takse.html). Другашији
дпказ пд дпказа датпг на сајту Кпмисије нарушилац неће прихватити.
22. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Нарушилац је дужан да угпвпр п јавнпј набавци дпстави ппнуђашу кпјем је дпдељен угпвпр у
рпку пд псам дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка
за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна.
На све щтп није прецизиранп пвим Упутствпм и кпнкурснпм дпкументацијпм за ЈН бр. 1.2.2
примеоиваће се пдредбе Закпна п јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015).
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