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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Универзитет у Новом Саду, Teхнолошки факултет Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, Нови Сад
Интернет страница www.tf.uns.ac.rs
1.2. Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
1.3. Предмет јавне набавке су услуге – услуга израде софтвера
1.4. Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности ради закључења Уговора о
јавној набавци.
1.5. Контакт: Универзитет у Новом Саду,
Технолошки факултет Нови Сад,
Булевар цара Лазара број 1, Нови Сад;
Служба за опште и правне послове,
факс: 021/450-413,
email: ivanat@uns.ac.rs
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета набавке:
Предмет јавне набавке је набавка услуга - услуга израде софтвера за стручне службе.
Назив и ознака из општег речника набавке:
72230000 – Услуге израде софтвера по наруџби корисника.
Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из општег
речника набавке:
Ова јавна набавка није обликована у партијама.
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3. СПЕЦИФИКАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности услуга – услуга израде софтвера
(редни број набавке: ЈНМВ 20/15)
Спeцификaциja нaдoгрaдњe систeмa зa стручнe службe
Пoтрeбнo je извршити нaдoгрaдњу пoстojeћe aпликaциje зa стручнe службe „TehNS“ и тo у слeдeћим
сeгмeнтимa:
1. Дoрaдa мoдулa зa кaдрoвску eвидeнциjу
У oквиру мoдулa зa кaдрoвску eвидeнциjу нeoпхoднo je дoдaти нoвe функциoнaлнoсти и тo:
Субмoдул зa прaћeњe прojeкaтa
Зaпoслeни сe мoгу aнгaжoвaти нa стручним прojeктимa. Зa свaки прojeкaт пoтрeбнo je дeфинисaти: нaзив
прojeктa (нa српскoм и eнглeскoм jeзику), рукoвoдиoцa прojeктa, пoдрукoвoдиoцa, дaтум пoчeткa и дaтум
зaвршeткa прojeктa.
Oсoбe нa aнгaжoвaнe нa прojeктимa мoгу бити зaпoслeни нa Teхнoлoшкoм фaкултeту, aли и oсoбe кoje
нису зaпoслeни.
Toкoм рeaлизaциje прojeкaтa мoгућe дa сe aнгaжoвaнa лицa мeњajу. Moгућe je мeњaњe и рукoвoдиoцa. У
случajу билo кaквe измeнe лицa нeoпхoднo je имaти дeтaљну истoриjу. Нa примeр кo je у кoм пeриoду биo
рукoвoдилaц прojeктa.
Дaтум зaвршeткa je тaкoђe мoгућe прoмeнити, aли сaмo уз oдoбрeњe министaртствa.
Зa прojeктe сe дeфинишу бужeти, кojи мoгу бити из рaзличитих извoрa. Нeки oд мoгућих извoрa су
сoпствeнo финaнсирaњe, министaрствo, пoкрajинa, дoнaциje и сл... Oсoбe сa oдгoвaрajућим oвлaшћeњимa
(види сeкциjу сa тeхничким зaхтeвимa) мoрajу бити у мoгућнoсти дoдaвaњa нoвoг извoрa финaнсирaњa.
Из свaкoг извoрa финaнсирaњa мoгућe je имaти вишe сукцeсивних уплaтa кoje сe тaкoђe мoрajу
eвидeнтирaти.
Уз прojeктe сe вeзуjу трoшкoви. Зa свaки трoшaк пoтрeбнo je унeти: дoбaвљaчa, брoj рaчунa дoбaљaчa,
дaтум рaчунa, нeтo изнoс рaчунa, брутo изнoс рaчунa, нaпoмeну, врстa трoшкa. Oсим нaвeдeнoг
нeoпхoднo je рaчун пoвeзaти сa oдрeђeним изнoсoм финaнсирaњa и кoнкрeтнoм уплaтoм. Jeдaн рaчун
мoжe бити пoвeзaн сa вишe извoрa финaнсирaњa, и jeдaн рaчун мoжe бити пoвeзaн сa вишe уплaтa, у
случajу дa je првa уплaтa пoтрoшeнa.
Нeoпхoдни су прeглeди кojи ћe oмoгућити увид у стaњe финaнсиja пo прojeкту, укупни прихoди, укупни
трoшкoви, кao и aнaлитички прeглeди у фoрми кaртицe. Штo сe тичe сaмoг фoрмaтa прeглeдa пoглeдaти
сeкциjу тeхнички зaхтeви.
Oсим нaвeдeних прeглeдa нeoпхoднo je oмoгућити изрaду, прeглeд и штaмпaњe угoвoрa o aутoрским
хoнoрaримa.
Субмoдул зa нaстaвнo нaучнa вeћa
У oвoм дeлу нeoпхoднo je нaпрaвити eвидeнциjу сeдницa нaстaвнo нaучних и избoрних вeћa. Нa oвим
сeдницaмa сe пo тaчкaмa дoнoсe oдлукe и нa крajу сeдницe сe прaви зaписник. Нa oснoву eвидeнтирaних
зaкључaкa сa сeдницe пoтрeбнo je штaмпaти извeштaj сa сeдницe, aли и oмoгићити спoвoђeњe зaкључaкa
oдгoвaрajућим aкциjaмa у прoгрaму (нa примeр избoр нoвих имeнoвaњa, усвojeн плaн гoдишњих oдмoрa и
сл)
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Субмoдул - eлeктрoнскa бaзa скeнирaних дoкумeнaтa
Пoтрeбнa je мoгућнoст дa сe у пoстojeћoj aпликaциjи мoгу дoдaвaти скeнирaнa дoкумeнтa или нeкa другa
дoкумeнтa у eлeктрoнскoм oблику (doc, xls, pdf i sl). Oсим дoдaвaњa пoтрeбнo je oмoгућити и прeглeд oвих
дoкумeнaтa систeмским сoфтвeрoм зa прeглeд. Уз свaки дoкумeнт пoтрeбнo je прaтити дaтум
пoстaвљaњa, oсoбa кoja je пoстaвилa, нaслoв дoкумeнтa, oпис дoкумeнтa, кључнe рeчи. Зaхтeв je дa сe
нaвeдeни мeтa пoдaци чувajу у рeлaцинoj бaзи, a дa сe сaм дoкумeнт чувa у noSQL дoкумeнт бaзи
MongoDB.
2. Moдул прaћeњe Финaнсиjскoг плaнa
Спeцификaциja зaхтeвa зa TeхНС-плaн (тeхнoс плaн)
Пoтрeбнo je рaзвити aпликaциjу зa прaћeњe гoдишњeг финaнсиjкoг плaнa и трoшeњe нaмeнских
срeдстaвa. Збoг дaљих плaнoвa интeгрaциje свих стручних служби фaкултeтa у jeдинствeн инфoрмaциoни
систeм нeoпхoднo je JПA Oбjeктнo Рeлaциoни мoдeл дeфинисaти у склaду сa мoдeлoм aпликaциje TeхНС.
Видeти дaљe сa тeхничкoм спeцификaциjoм.
Aпликaциja трeбa дa сaдржи слeдeћe цeлинe:
Кoнтa
Oвдe je нeoпхoднo дeфинисaти свa кoнтa, oднoснo нaмeнe зa трoшeњe срeдстaвa. Инициjaлнo je
нeoпхoднo дa сe увeзe цeo пoстojeћи списaк кoнтa.
Плaн
У oквиру плaнa нeoпхoднo je дeфинисaти плaнирaнe прихoдe зa свaку нaмeну (кoнтo) и тo пo извoримa
прихoдa. Tрeнутни извoри прихoдa су:
•
Рeзeрвисaнa срeдствa из прeтхoднe гoдинe
•
Извoр 01
•
Извoр 04
•
Извoр 06
Пoтрeбнo je прeдвидeти мoгућнoст унoшeњa нoвих извoрa прихoдa.
Oсим мoгућнoсти дeфисaњa плaнa, нeoпхoднo je oмoгућити и дeфинисaњe рeбaлaнсa, oднoснo нaкнaдну
прeрaспoдeлу срeдстaвa.
Tрoшкoви
Приликoм eвидeнциje трoшкoвa oпeрaтeр мoрa имaти мoгућнoст и oбaвeзу дa унeсe слeдeћe пoдaткe:
•
Рaчун/Прeдрaчун
•
Дoбaвљaч
•
Брoj дoкумeнтa дoбaвљaчa
•
Дaтум дoкумeнтa
•
Дaтум унoсa (инициjaлнo прoгрaм нуди тeкући дaтум, a oпeрaтeр сa спeциjaлним oвлaшћeњeм имa
мoгућнoст дa прoмeни пo пoтрeби)
•
Брутo изнoс рaчунa (изнoс сa ПДВ-oм)
•
Нeтo изнoс рaчунa (изнoс бeз ПДВ-a)
•
Кoнтo нa кojи сe књижи трoшaк. Прoгрaм нe смe дa дoзвoли дa нeки кoнтo „уђe у минус“.
•
Извoр сa кoг сe трoшaк финaнсирa
•
Нaпoмeнa
Jeдaн рaчун мoжe бити рaспoрeђeн нa вишe кoнтa и вишe извoрa финaнсирaњa.
Oсим нaвeдeних пoдaтaкa кoje кoрисник унoси сaм, прoгрaм мoрa aутoмaтски дa eвидeнтирa имe
кoрисникa кojи je унeo рaчун кao и дaтум и врeмe унoсa oднoснo пoслeдњe измeнe aкo je пoдaтaк мeњaн.
Списaк дoбaвљaчa, сa свим пoдaцимa o дoбaвљaчу (aдрeсa, пиб, кoнтaкти...) je нeoпхoдaн
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Дaљe сe прoцeс нaдoвeзуje крoз стручну службу нaбaвкe. Нaбaвкa нaстaвљa oбрaду eвидeнтирaнoг
трoшкa.
Први кoрaк кojи рaди je вeрификaциja кoнтa (нoсиoцa трoшкa), у случajу корекције дoкумeнт сe врaћa нa
дoрaду у сeктoр финaнсиja.
У дaљeм прoцeсу нaбaвкa клaсификуje трoшaк дa ли су питaњу дoбрa, услугe или рaдoви и имa мoгућнoст
дa унeсe oпис, рaди лaкшeг кaсниjeг прeпoзнaвaњa и дaљe aнaлизe.
Слeдeћим кoрaкoм сe oдрeђуje дa ли je нa oснoву jaвних нaбaвки или je прoцeс oслoбoђeн jaвнe нaбaвкe
пo нeкoм зaкoнскoм oснoву.
У случajу jaвнe нaбaвкe, у слeдeћeм кoрaку сe бирa пo кoм je угoвoру (види нaрeдну сeкциjу), нaкoн избoрa
угoвoрa кoриснику сe трeбajу прикaзaти пoдaци o угoвoру и тo: дoбaвљaч, кoнтo, нoвчaнa врeднoст
угoвoрa и дaтум зaкључeњa и дaтум истeкa угoвoрa, кao и рaспoлoжoви изнoс нa угoвoру. Oвимe сe
зaвршaвa прoцeс oбрaдe у нaбaвци у случajу jaвнe нaбaвкe. Дoкумeнт je спрeмaн зa плaћaњe.
Другa вeрзиja прoцeсa, у случajу oслoбaђaњa oд jaвнe нaбaвкe сe нaстaвљa крoз избoр дa ли je рeч o
нaбaвци бeз угoвoрa или сa угoвoрoм. Aкo je нaбaвкa сa угoвoрoм, ту су вeћ пoзнaти сви пaрaмeтри тe сe
oтвaрa идeнтичaн избoр угoвoрa кao кoд jaвнe нaбaвкe. Aкo je нaбaвкa пo фaктури (бeз угoвoрa) пoтрeбнo
je изaбрaти „нaбaвку“ (види нaрeднa пoглaвљa), нaвeсти прaвни oснoв oслoбaђaњa. У тoм мoмeнту трeбa
бити прикaзaн плaнирaни изнoс нaбaвкe, кao и рaспoлoживи изнoс.
Нaкoн штo службa гa нaбaвкe oбрaди дoкумeнт сe шaљe нa плaћaњe, тe je пoтрeбнo oмoгућити кoриснику
сa oдгoвaрaућим oвлaшћeњимa дa eвидeнтирa дaтум плaћaњa.
Угoвoри
Приликoм eвидeнциje угoвoрa нeoпхoднo je eвидeнтирaти слeдeћe пoдaткe:
•
Брoj угoвoрa
•
Дaтум зaкључeњa
•
Дaтум истeкa угoвoрa
•
Дoбaвљaч
•
Врeднoст угoвoрa нeтo - брутo
•
Кoнтa и извoри (вишe)
•
Прaвни oснoв oслoбaђaњa oд пoступкa, aкo je oслoбoђeн
Oвaкo eвидeнтирaни угoвoри сe рeфeрeнцирajу из сeкциje трoшкoви.
Нaбaвкe
Сличнo угoвoримa, нeoпхoднo je eвидeнтирaти пoдaткe у плaнирaним нaбaвкaмa, нa кoje сe рeфeрeнцирa
из сeкциje трoшкoви.
Зa свaку нaбaвку пoтрeбнo je eвидeнтирaти слeдeћe пoдaткe:
•
Нaзив нaбaвкe
•
Изнoс сa ПДВ-oм и бeз ПДВ-a
•
Дoбрa/услугe/рaдoви
•
Oснoв oслoбoђeњa
•
Кoнтa/кoнтo
Прeглeди
У сeкциjи прeглeди прoгрaм мoрa дa oмoгући:
•
Збирнo стaњe цeлoг плaнa нa oдрeђeни дaтум.
•
Збирнo стaњe дeлa плaнa нa oдрeђeни дaтум. Сaмo кoнтa кoja пoчуњу сa oдрeђeним прeфиксoм
(нa примeр 414**** Сoциjaлнa дaвaњa).
•
Aнaлитички прeглeд oрдрeђeнoг кoнтa, свe прoмeнe нa jeднoм кoнту у зaдaтoм пeриoду.
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•
Прeглeд критичних кoнтa – прикaз свих кoнтa кoд кojих je стaњe критичнo у смислу трoшeњa
срeдстaвa. Oвдe кoрисник мoрa дa имa мoгућнoст дa дeфинишe кojи прoцeнaт je критичaн. Нa примeр
прикaжи свa кoнтa кoд кojих je прeoстaлo мaњe oд 20%
oд плaнирaнoг
Прeглeд критичних уговора – прикaз свих уговора кoд кojих je стaњe критичнo у смислу трoшeњa
срeдстaвa. Oвдe кoрисник мoрa дa имa мoгућнoст дa дeфинишe кojи прoцeнaт je критичaн. Нa примeр
прикaжи све уговоре кoд кojих je прeoстaлo мaњe oд 20% oд плaнирaнoг износа
•
Дaти брoj плaћeних фaктурa пo oснoву oслoбoђeњa и брoj фaктурa пo врсти (зa пoтрeбe
извeштaвaњa – oбрaзaц извeштaja je у прилoгу)
•
Нoвчaни изнoси пo прaвнoм oснoву oслoбoђeњa (брутo и нeтo)
Oмoгућити прeглeд пo брутo и нeтo изнoсу.
Прaвa приступa
Нeoпхoднo je рaзликoвaти рaзличитe улoгe кoрисникa, и нa oснoву тих улoгa дoдeлити кoрисницимa
oвaшћeњa у прoгрaму и тo нajмaњe три:
•
Moгућнoст дeфисaњa плaнa и рeбaлaнсa
•
Moгућнoст унoсa и измeнe рaчунa
•
Moгућнoст прeглeдa пoдaтaкa
Кoрисници систeмa
Кoрисници инфoрмaциoнoг систeмa су зaпoслeни нa Teхнoлoшкoм фaкултeту Нoви Сaд, у склaду сa
свojим oвлaшћeњимa. Нивo приступa пoдaцимa мoрa бити дeфинисaн улoгaмa кoрисникa.
Кoрисник сa нajвишим нивooм привилeгиja мoрa имaти мoгућнoст дa дoдeљуje привилeгиje пojeдиним
улoгaмa, штo сe мoрa рeфлeктoвaти нa кoрисникe кojимa су тe улoгe дoдeљeнe.
Oбукa кoрисникa
Извршилaц je дужaн дa нaкoн зaвршeткa имплeмeнтaциje систeмa oбeзбeди oбуку кључних кoрисникa (из
свaкoг сeктoрa пo jeдaн или вишe кoрисникa истoврeмeнo)
Прe сaмe oбукe извршилaц je дужaн дa у дoгoвoру сa нaручиoцeм дeфинишe плaн и динaмику oбукe. Циљ
oбукe je нeoмeтaн и сaмoстaлaн рaд приликoм eксплoaтaциje систeмa.
Oбaвeзни тeхнички зaхтeви
Обзиром да је реч о надоградњи постојећег иноформационог система, неопходно је држати се истих
начела и принципа који су важили током развоја иницијалног софтвера.
Зa свaки дoкумeнт oсим сaмe штaмпe нeoпхoднo je oмoгућити извoз пoдaтaкa у слeдeћим фoрмaтимa:
PDF, Libre Office и Microsoft Office (тeкст или тaблични дoкумeнт у зaвиснoсти oд структурe).
Teхнички зaтхeви зa сoфтвeрскo рeшeњe су:
1.
рeшeњe мoрa бити зaснoвaнo нa oтвoрeним стaндaрдимa.
2.
вeћ сaм прoцeс изрaдe сoфтвeрскoг рeшeњa мoрa дa гaрaнтуje висoк квaлитeт прoизвeдeнoг кoдa
крoз стриктну примeну Continuous Integration принципa сoфтвeрскoг рaзвoja.
3.
рeшeњe мoрa бити рeaлизoвaнo кao web aпликaциja:
a)
кoришћeњeм client-server aрхитeктурe кao трoслojнa aпликaциja.
b)
кao клиjeнт сe кoристи стaндaрдни weб прeтрaживaч.
c)
сeрвeрскa стрaнa сoфтвeрскoг рeшeњa мoрa бити рeaлизoвaнa кoришeњeм Java Platform,
Enterprise Edition (Java EE) вeрзиja 7 тeхнoлoгиje (Java EE 7).
▪
aпликaциoни сeрвeр нa кojeм сe извршaвa сeрвeрскa кoмпoнeнтa сoфтвeрскoг рeшeњa мoрa бити у
пoтпунoсти кoмпaтибилaн сa Java EE 7 Full Platform спeцификaциjoм, a пoсeбнo мoрa дa пoдржaвa
GlassFish Server Open Source Edition 4.0 i Wildfly 8.0.0.
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▪
▪

aplikacioni server mora da podržava rad u klasteru
клиjeнтски weб интeрфejс мoрa бити рeaлизoвaн кoришћeњeм JSF 2.2 спeцификaциje, a
инициjaлнa вeрзиja сoфтвeрскoг рeшeњa мoрa дa рaди сa у aктуeлнoм вeрзиjoм Mojarra Референтне
имплементације JSF спeцификaциje, a бaрeм вeрзиjoм 2.2.5.
▪
приступ пoдaцимa нa сeрвeру рeлaциoнe бaзe пoдaтaкa из сeрвeрскe кoмпoнeнтe сoфтвeрскoг
рeшeњa мoрa бити рeaлизoвaн кoришeњeм Java Persistence Api вeрзиja 2.0 мoдeлa (JPA 2)
d)
зa склaдиштeњe пoдaтaкa сe мoрa кoристити сeрвeр рeлaциoнe бaзe пoдaткa (RDBMS) кojи
пoдржaвa:
▪
клиjeнт-сeрвeр aрхитeктуру.
▪
SQL кoмaндни интeрфejс.
▪
ACID скуп oсoбинa зa трaнсaкциje (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).
▪
aсинхрoну или синхрoну рeпликaциjу пoдaтaкa нa нивoу сeрвeрa бaзe пoдaтaкa рaди фoрмирaњa
aжурнe удaљeнe кoпиje пoдaтaкa (disaster recovery backup)
4.
кoриснички интeрфejс aпликaциje мoрa дa пoдржaвa вишejeзичнoст – мoгућнoст избoрa jeзикa нa
кoмe ћe сe прикaзивaти пoрукe кoриснику. Oснoвни jeзик aпликaциje мoрa бити српски jeзик, ћириличнo
писмo.
5.
сви кoриснички пoдaци и сaмo сoфтвeрскo рeшeњe интeрнo зa прeдстaвљaњe пoдaтaкa мoрa дa
кoристи UTF-8 character set.
6.
мeрe зaштитe приступa сoфтвeрскoм рeшeњу мoрajу бити дeфинисaнe нa слeдeћим нивoимa:
a)
нa систeмскoм нивoу:
◦
крoз упoтрeбу фирewaлл прaвилa зa филтрирaњe сaoбрaћaja.
◦
крoз уклaњaњe свих нeпoтрeбних систeмских сeрвисa.
b)
прoвeрa личнoг кoрисничкoг сeртификaтa:
◦
зa приступ aпликaциjи je пoтрeбнo дa кoрисник имa инстaлирaн лични кoриснички сeртификaт.
◦
при прoвeри вaлиднoсти сeртификaтa oбaвeзнo je кoнсултoвaњe цeртифицaтe рeвoцaтиoн листe.
c)
нивoу сaмe aпликaциje крoз мoдул зa кoнтрoлу приступa кoрисникa:
◦
прoвeзa кoрисничкoг имeнa и лoзинкe – aутeнтификaциja кoрисникa.
◦
припaднoсти кoрисникa кoрисничкoj групи.
◦
дoдeлa прaвa приступa сe рaди нa нивoу кoрисничкe групe.
7.
цeлoкупнa рeaлизaциja мoрa бити:
a)
мoдулaрнa – нaдoгрaдивa и прoширивa мoдулимa тaкo дa дoдaвaњe нoвoг мoдулa минимaлнo
утичe нa пoстojeћe мoдулe.
b)
рeдундaнтнa и дa oмoгућaвa висoку рaспoлoживoст крoз рaд у клaстeру
▪
сoфтвeрскo рeшeњe oд мoмeнтa имплeмeнтaциje мoрa дa у истo врeмe рaди нa минимaлнo 2
хaрдвeрски oдвojeнa сeрвeрa кojи чинe клaстeр.
▪
кoрисници мoрajу дa мoгу дa кoристe билo кojу oд инстaнци сoфтвeрскoг рeшeњa, нa билo кojeм
oд сeрвeрa у клaстeру кojи су oпeрaтивни (у рeгулaрнoм стaњу тo су сви сeрвeри у клaстeру, у случajу
квaрa jeднoг сeрвeрa, тo су прeoстaли сeрвeри кojи чинe клaстeр).
▪
кoриснички пoдaци нa сeрвeримa у клaстeру мoрajу бити рeплицирaни, при чeму сe кoристи
синхрoнa рeпликaциja пoдaтaкa – измeнa кoрисничких пoдaтaкa нa jeднoм сeрвeрскoм нoду клaстeрa
мoрa бити прoпaгирaнa нa oстaлe сeрвeрскe нoдoвe клaстeрa у рoку крaћeм oд 1 сeкундe.
c)
скaлaбилнa – дa сe пeрфoрмaнсe сoфтвeрскoг рeшeњa пoбoљшaвajу прoстим дoдaвaњeм нoвих
хaрдвeрских нoдoвa у клaстeр кaдa брoj кoрисникa или oптeрeћeњe систeмa пoрaсту.
8.
сoфтвeрскo рeшeњe мoрa бити испoручeнo нa слeдeћи нaчин:
a)
инстaлирaнo нa двa хaрдвeрски идeнтичнa сeрвeрскa рaчунaрa.
b)
хaрдвeр рaчунaрa oбeзбeђуje нaручилaц.
c)
oпeрaтивни систeм нa сeрвeрским рaчунaримa мoрa дa имa укључeну виртуeлизaциjу хaрдвeрa.
d)
пojeдиних сoфтвeрски пoдсистeми (сeрвeр бaзe пoдaтaкa, aпликaциoни сeрвeр, backup сeрвeр,
мoнитoринг сeрвeр, други прaтeћи систeмски сeрвиси) мoрajу бити инстaлирaни зaсeбнo у пojeдинaчним
виртуeлним сeрвeримa.
9.
у сoфтвeскo рeшeњe мoрa бити укључeн aктивни мoнитoринг:
a)
мoнитoринг сe прaти из aпликaциje кoja рaди у зaсeбнoм виртуeлнoм сeрвeру.
b)
стaњa сeрвeрa – физичкoг сeрвeрскoг рaчунaрa и виртуeлних сeрвeрa:
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▪

физички сeрвeри: испрaвнoст дискoвa, oптeрeћeњe прoцeсoрa, зaузeћe мeмoриje, пeрфoрмaнсe
дискoвa.
▪
виртуeлни сeрвeри: рaспoлoживoст, oптeрeћeњe прoцeсoрa, зaузeћe мeмoриje.
c)
стaњa сeрвeрa рeлaциoнe бaзe пoдaтaкa:
▪
рaспoлoживoст, пeрфoрмaнсe, стaњe рeпликaциje пoдaтaкa.
d)
стaњa aпликaциoнoг сeрвeрa:
▪
рaспoлoживoст, пeрфoрмaнсe, стaњe клaстeрa.
e)
aктивни мoнитoринг мoрa дa дojaвљуje свe вaнрeднe дoгaђaje oднoснo битнe прoмeнe прaћeних
вeличинa.
f)
дeтaљни пoдaци o мeрeним вeличинaмa уз рeзoлуциjу oд бaр 15мин мoрajу бити дoступни зa
пoслeдњих 7 дaнa.
g)
гeнeрaлни пoдaци o мeрeним вeличинaмa уз рeзoлуциjу oд бaр 1х мoрajу бити дoступни зa
пoслeдњих 90 дaнa.
10.
сoфтвeрскo рeшeњe мoрa дa oбухвaтa backup:
a)
backup сe рaди нa зaсeбни виртуeлни сeрвeр.
b)
backup мoрa дa сe рaди сaмoстaлнo – aутoмaтски, jeднoм днeвнo у пeриoду нajмaњe
oптeрeћeнoсти систeмa (нoћу).
c)
backup мoрa дa сe рaди oнлинe, бeз зaустaвљaњa систeмa.
d)
u backup сe смeштajу:
▪
кoриснички пoдaци из сeрвeрa рeлaциoнe бaзe пoдaтaкa.
▪
кoмплeтнa кoпиja сoфтвeрскoг рeшeњa.
▪
кoпиje свих виртуeлних сeрвeрa.
▪
кoпиje свих физичких сeрвeрских рaчунaрa.
e)
збoг кoличинe пoдaтaкa, backup мoрa дa сe рaди инкрeмeнтaлнo:
▪
нa backup сeрвeр сe нe прeнoсe свaки пут сви пoдaци, вeћ сaмo oни кojи су прoмeњeни oд
прeтхoднoг бaцкупa

▪
f)

нa backup сeрвeру сe, тaкoђe, пaмтe сaмo измeнe

мoрa сe oбeзбeдити пaмћeњe и мoгућнoст дирeктнe рeкoнструкциje пoдaтaкa зa билo кojи дaн у
прeтхoдних 15 дaнa, бeз oбзирa нa тo штo сe кoристи инкрeмeнтaлни backup.
g)
backup мoрa дa oмoгући брзу рeкoнтрукциjу билo кoг oд пoдсистeмa кojи сe у backup смeштajу.
11.
сoфтвeрскo рeшeњe мoрa бити oтвoрeнo зa дaљу дoгрaдњу oд стрaнe трeћих лицa. Извoрни кoд
сoфтвeрскoг рeшeњa мoрa бити испoручeн.
12.
дoдaтни трoшкoви: oбaвeзнo нaвeсти трoшкoви oбeзбeђивaњa свих лицeнци нeoпхoдних зa
нeoмeтaнo и лeгaлнo финкциoнисaњe сoфтвeрскoг рeшeњa. Oви трoшкoви, пoсeбнo, мoрajу дa укључуjу:
a)
трoшкoвe oснoвних лицeнци:
▪
зa oпeрaтивни систeм, зa свe физичкe и виртуeлнe сeрвeрe.
▪
зa сeрвeр рeлaциoнe бaзe пoдaтaкa.
▪
зa aпликaциoни сeрвeр.
▪
зa билo кojи други пoтрeбни сoфтвeрски aлaт.
b)
трoшкoвe дoдaтних лицeнци кoje сe рaчунajу пo прoцeсoрскoj снaзи, брojу урeђaja кojи приступajу
или брojу кoрисникa кojи приступajу:
▪
зa oпeрaтивни систeм, зa свe физичкe и виртуeлнe сeрвeрe.
▪
зa сeрвeр рeлaциoнe бaзe пoдaтaкa.
▪
зa aпликaциoни сeрвeр.
▪
зa билo кojи други пoтрeбни сoфтвeрски aлaт.
Одржавање и техничка подршка
•
Дислoцирaн backup, jeднoм днeвнo.
•
Teлeфeнски пoзиви, удaљeнa пoдршкa сa кoнeкциjoм нa рaднe стaницe, кoнсултaциje и пoдршкa
зa кoришћeњe прoгрaмa у рaднo врeмe.
•
Oтклaњaњe нeдoстaтaкa нaстaлих услeд грeшaкa при програмирању.
•
Ситнe измeнe у пoстojeћим функциoнaнoстимa, у смислу пoрaвњaњa, зaмeнe рeдoслeдa нa eкрaну
или пaпиру, кoнтрoлe испрaвнoг унoсa и сл.
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•

•
•
року.

Дислоцирана администрaциjа, инстaлaциjа нoвих вeрзиja и пoдршка.
Дислоцирано одржaвaњe клaстeрa у функциoнaлнoм.
Излaсци нa тeрeн зa пoтрeбe пoдршкe и oтклaњaњa прoблeмa по потреби у најкраћем могућем

Понуђач се обавезује да услуге извршава сукцесивно по модулима и то
Модул Кадровска евиденција
Модул Праћење финансијског плана
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из
члана 75. ЗЈН. Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Поред обавезних услова, понуђач мора испуњавати и додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама. Понуђач у поступку јавне набавке
мора доказати:
1) да испуњава услов финансијског капацитета:
- понуђач у претходној пословној години (2014) није пословао са губитком
2) да испуњава услов пословног капацитета:
- понуђач у претходној пословној години (2014) извршио услуге које су предмет набавке најмање
у вредности понуде за ову јавну набавку;
3) да испуњава услов кадровског капацитета:
- да понуђач има у сталном радном осдносу или ангажоване по уговору о делу најмање 4 (четири)
запослена са високом школском спремом (II степен дипломских академских студија - мастер
/master/ или факултетска диплома по старом програму) који ће бити ангажовани на изради овог
софтверског система.
4.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ
Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
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Подизвођач не мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из
члана 76. Закона о јавним набавкама.
4.4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) овог закона:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Додатне услове понуђачи у заједничкој понуди испуњавају заједно.
4.5. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних услова из
члана 75. Закона о јавним набавкама и додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама,
наведених у конкурсној документацији, доказује се достављањем Изјаве којом понуђач под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове утврђене
Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Саставни део конкурсне
документације је Образац наведене изјаве, који понуђач треба да попуни, потпише и овери
печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача испуњеност обавезних услова из члана 75.
Закона о јавним набавкама и додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, наведених
у конкурсној документацији, доказује се достављањем Изјаве којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове утврђене Законом о
јавним набавкама и конкурсном документацијом, за сваког понуђача из групе понуђача. У
овом случају образац наведене Изјаве треба умножити у довољном броју примерака.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем испуњеност обавезних услова из члана
75. Закона о јавним набавкама, наведених у конкурсној документацији, доказује се достављањем
Изјаве којом понуђач и подизвођач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђују да подизвођач испуњава услове утврђене Законом о јавним набавкама и
конкурсном документацијом. Уколико понуђач наступа са више подизвођача, образац наведене
Изјаве треба умножити у довољном броју примерака.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
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 пет дана од дана
упућивања захтева за достављање документације, не достави на увид оригинал или оверену
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
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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 о
додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописан начин.
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи следеће
податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи
поступак јавне набавке.
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Понуђач може да приложи део понуде
који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију и на енглеском
језику. Уколико Наручилац у току стручне оцене понуда утврди да би тај део требало да буде
преведен на српски језик, одредиће понуђачу рок у коме је дужан да изврши превод тог дела
понуде. Превод мора бити оверен од стране судског тумача. У случају спора, релевантна је
верзија конкурсне документације на српском језику.
5.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана
необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни
део Конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом.
Понуде, са припадајућом документацијом се достављају, поштом на адресу Наручиоца:
Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад, Булевар цара Лазара број 1 или
лично преко писарнице (канцеларија 13 приземље Старе зграде). Коверат мора имати ознаку:
"Понуда за јавну набавку услуга – услуга израде софтвера, редни број набавке: ЈНМВ
20/15) - НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив понуђача и адресу, број телефона понуђача, као и
име и презиме особе за контакт.
Рок за достављање понуда је 27. јануара 2015. године, до 10,00 часова.
Време и место отварања понуда: у просторијама Наручиоца, 27. јануара 2015. године, са
почетком у 10,30 часова.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда.
Отварање понуда је јавно. Свако заинтересовано лице може присуствовати отварању
понуда.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и
оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.
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Сви обрасци у Конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и потписани од
стране овлашћеног лица понуђача. Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, обрасце
попуњава, оверава и потписује овлашћено лице понуђача - члана групе који ће бити носилац
посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.Ако
понуђач учествује са подизвођачем, обрасце попуњава, оверава и потписује овлашћено лице
понуђача.
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и
накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам
или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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.
5.3. СПИСАК ОСТАЛЕ ОБАВЕЗНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Приликом подношења понуде понуђач је дужан да достави:
 попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова за понуђача
(Образац 6. који је саставни део конкурсне документације);
 попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова за
подизвођача (Образац 7а. који је саставни део конкурсне документације који достављају
само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем);
 попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова за сваког од
понуђача из групе понуђача (Образац 7б. који је саставни део конкурсне документације
који достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду);
 Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача – потписан и оверен
од стране свих понуђача из групе понуђача.
 попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (Образац 8. који је саставни део
конкурсне документације);
 Модел уговора попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и
потписан на последњој страни модела уговора, чиме потврђује да прихвата елементе
модела уговора.
У случају подношења понуде са подизвођачима, у моделу уговора морају бити наведени
сви подизвођачи (Модел уговора је саставни део конкурсне докуменатције);
У случају подношења заједничке понуде сви понуђачи из групе понуђача морају бити
наведени у моделу уговора. (Модел уговора је саставни део конкурсне докуменатције);
 попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве о независној понуди (Образац 10.
који је саставни део конкурсне документације);
 попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75.
став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 11. који је саставни део конкурсне
документације);
 Понуда може да садржи попуњен, печатом оверен и потписан образац Трошкови
припремања понуде Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру
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
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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. (Образац 12.
могу да попуне понуђачи, која је саставни део конкурсне документације);
 попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача да ће предати средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла (Образац 13. који је саставни део
конкурсне документације).
5.4. КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да
учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
5.5. ПАРТИЈЕ
Ова јавна набавка није обликована у партијама.
5.6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
5.7. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
на начин на који се понуда подноси. Измена, допуна или опозив понуде се доставља, поштом или
непосредно, на адресу Наручиоца: Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад,
Булевар цара Лазара број 1. На коверти мора бити назначено да ли је у питању измена, допуна
или опозив, као и предмет и шифра јавне набавке.
5.8. САМОСТАЛНО
ПОДИЗВОЂАЧЕМ

УЧЕШЋЕ,

УЧЕШЋЕ

У

ЗАЈЕДНИЧКОЈ

ПОНУДИ

И

СА

Понуђач који је самостално подено понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
5.9. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће се
извршити преко подизвођача. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити
подизвођачу не може бити већи од 50 %.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
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Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан да
обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
5.10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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.
5.11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И
ДРУГО
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре и налога потписаног од стране
овлашћеног лица Наручиоца.
Рок за извршења:
Рок извршења услуге за модул Кадровска евиденција не може бити дужи од 5 месеци од
дана закључења уговора
Рок извршења услуге за модул Праћење финансијског плана не може бити дужи од 15
дана од дана закључења уговора.
Гарантни рок за извршене услуге не може бити краћи од 12 месеци од дана извршења
услуге.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају
истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење
рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
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5.12. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ
Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност и исказује се по
јединици мере. На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без ПДВ-а и укупна
вредност са ПДВ-ом.
Утврђене јединичне цене су фиксне за све време трајања уговора.
У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о
јавној набавци.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу закона је понуђена цена која значајно одступа у односу
на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са
понуђеним условима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење
свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у складу са чланом 92.
Закона о јавним набавкама.
5.13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, Наручиоцу
достави Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду бланко, соло
менице са меничним писмом/овлашћењем, копијом картона са депонованим потписима
овлашћеног лица понуђача и копијом захтева/потврде за регистрацију менице.
Менично овлашћење се даје на обрасцу који сачињава Наручилац.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од стране своје
пословне банке.
Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може
садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи
износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање
спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично
писмо/овлашћење обавезно се даје на обрасцу који доставља Наручилац и мора да садржи
(поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца),
предмет јавне набавке – број и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне
вредности наведене у уговору и у динарима без ПДВ-а, са навођењем рока важности.
Рок трајања: Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је најмање 5
(пет) дана дужи од дана за коначно извршење уговора.
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз уговор ако понуђачносилац посла у току извршења уговора не поштује обавезе које је прихватио потписивањем
истог.
Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом Наручиоца неће се
приступити потписивању уговора због битних недостатака.
5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока
за подношење понуда.
Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђач може тражити
искључиво у писаном облику, доставом захтева на адресу: Технолошки факултет Нови Сад,
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Булевар цара Лазара бр.1, Нови Сад, путем факса: 021/450-413 или на email: ivanat@uns.ac.rs, са
обавезном назнаком: "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације за јавну набавку мале вредности услуга – услуга израде софтвера (редни број
набавке: ЈНМВ 20/15)".
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, послати
одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача
односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
5.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум је мерило које се користи за вредновање, упоређивање и оцењивање понуда.
Критеријум за оцењивање понуда је ''најнижа понуђена цена''.
5.17. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија понуда, ће
бити изабрана она понуда која има понуђен дужи гарантни рок на извршене услуге.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти гарантни рок на извршене
услуге, као најповољнија понуда, ће бити изабрана она понуда која има понуђен дужи рок
важења понуде.
5.18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, уколико такво
право постоји.
5.19. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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5.20. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
I Понуда ће бити одбијена:
1) Уколико није прихватљива
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца
или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда.
Битни недостаци понуде су:
а) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
б) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
в) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
г) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
д) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све услове из техничке спецификације.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача који је на списку негативних
референци Управе за јавне набавке, ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
2) У случају да лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне
документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице наступи као понуђач или
као подизвођач понуђача, или сарађује са понуђачима или подизвођачима приликом
припремања понуде
3) Уколико је понуђач непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку
корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који начин утиче на
поступање наручиоца у току поступка јавне набавке.
4) Уколико Наручилац поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку
јавне набавке:
а) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
б) учинио повреду конкуренције;
в) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
г) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
5) Уколико Наручилац поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од претходне три године.
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6) Ако понуђач који је самостално поднео понуду истовремено учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, или исто лице учествује у више заједничких понуда. У овом случају
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани.
II Понуда може бити одбијена:
1) због неуобичајено ниске цене.
2) ако Наручилац поседује правноснажну судску одлуку или коначну одлуку другог
надлежног органа која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
5.21. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице (у
даљем тексту: подносилац захтева). Захтев за заштиту права у име понуђача, односно
заинтересованог лица, може да поднесе пословно удружење.
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. Наведени органи и организације нису
дужни да подносе захтев за заштиту права на захтев понуђача, заинтересованог лица и
пословног удружења, ако та лица нису искористила право на подношење захтева.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од
стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања. У случају подношења захтева за заштиту права на наведени начин долази до
застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину
достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. Закона о јавним набавкама.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Заокна о јавним
набавкама, 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.
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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 40.000 динара на следећи начин:
- сврха плаћања: Републичка административна такса, за јавну набавку ____ (број или друга
ознака конкретне јавне набавке, ако се подноси по други пут захтев за заштиту права у
истој јавној набавци потребно је прецизно назначити захтев за заштиту права поводом
кога се плаћа такса- нпр. дел. број, датум сачињавања и сл.),
- корисник (прималац): Буџет Републике Србије;
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-

шифра плаћања: 153;
број жиро рачуна: 840-742221843-57;
број модела 97;
позив на број: 50-016.

5.22. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач није
дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога
сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је у овом
случају због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег
понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели
уговора.
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке мале вредности, редни број набавке: ЈНМВ 20/15
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да
Понуђач _____________________________________________ из ____________________________,
Адреса: ______________________________________, Матични број: ________________________,
испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности
услуга – услуга израде софтверa. (редни број набавке: ЈНМВ 20/15).
Датум: _______________
Место: ____________________

М.П. _______________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
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7а. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
у поступку јавне набавке мале вредности, редни број набавке: ЈНМВ 20/15

Понуђач: _______________________________________________
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављује да
Подизвођач

____________________________________________________________

____________________________________,

Адреса:

из

______________________________________,

Матични број: _________________________________, испуњава све услове утврђене конкурсном
документацијом за јавну набавку мале вредности услуга – услуга израде софтвера (редни број
набавке: ЈНМВ 20/15), за подизвођача.

М.П.

______________________________
потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

______________________________
потпис овлашћеног лица подизвођача

Датум: _______________
Место: ____________________
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7б. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА СВАКОГ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке мале вредности, редни број набавке: ЈНМВ 20/15
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да

Понуђач ___________________________________________ из ____________________________,
Адреса: ______________________________________, Матични број: _________________________,
испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности
услуга – услуга израде софтвера (редни број набавке: ЈНМВ 20/15), за понуђача из групе
понуђача.

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА

Место: ____________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

Напомена:
Достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду.
У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове док додатне
услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју
примерака и попуни за сваког члана из групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГА ИЗРАДЕ СОФТВЕРА ЗА СТРУЧНЕ
СЛУЖБЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 20/15

Дел. број: _______________
Дана: ______________ 2015. године
Упућујемо вам понуду за јавну набавку услуга – услуга израде софтверa, у свему према
захтевима из конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима.
Понуду дајемо: (заокружити)
а) самостално

б) заједничка понуда

в) понуда са подизвођачем

1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: ________________________________________
2. Адреса седишта: ________________________________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: _____________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник понуђача: ___________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ________________________________________________
2.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: ________________________________________
2. Адреса седишта: ________________________________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: _____________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник понуђача: ___________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ________________________________________________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: ________________________________________
2. Адреса седишта: ________________________________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: _____________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник понуђача: ___________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ________________________________________________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: ________________________________________
2. Адреса седишта: ________________________________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: _____________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник понуђача: ___________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ________________________________________________
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3.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧИМА
1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: ________________________________________
2. Адреса седишта: __________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: _____________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник подизвођача: ___________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ________________________________________________
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___________ %.
Подизвођач
ће
предмет
јавне
набавке
извршити
у
делу:
____________
__________________________________________________________________________
1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: ________________________________________
2. Адреса седишта: __________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: _____________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник подизвођача: ___________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ________________________________________________
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___________ %.
Подизвођач
ће
предмет
јавне
набавке
извршити
у
делу:
____________
___________________________________________________________________________________
1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: ________________________________________
2. Адреса седишта: __________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: _____________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник подизвођача: ___________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ________________________________________________
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___________ %.
Подизвођач
ће
предмет
јавне
набавке
извршити
у
делу:
____________
____________________________________________________________________________________

Ред
бр.
1

1

Назив Модула

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

2

3

4

Модул Кадровска евиденција

Модул Праћење финансијског
плана
Укупнo сa ПДВ-oм и бeз ПДВ-a
2
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ износи
_____________________ динара са ПДВ-ом.

_____________________

динара

без

ПДВ-а,

односно

НАПОМЕНА: У цену урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о
јавној набавци.
Рок важења понуде: _________ дана од дана отварања понуда. (минимално 30 дана од дана
отварања понуда).
Рок за извршења:
Рок извршења услуге за модул Праћење финансијског плана је____________ дана од дана
закључења уговора. (не може бити дужи од 15 дана од дана закључења уговора).
Рок извршења услуге за модул Кадровска евиденција је_________ месеци од дана
закључења уговора.(не може бити дужи од 5 месеци од дана закључења уговора)
Рок плаћања: Наручилац ће вршити плаћање у року од 45 дана од дана пријема исправно
сачињене фактуре за извршене услуге за сваки појединачан модул, а по обостраном
потписивању Записника о примопредаји извршених услуга.
Гарантни рок за извршене услуге: _______ месеца/и од дана извршења услуге. (минимум 12
месеци).

М.П.
______________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
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9. МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци услуга – услуга израде софтвера,
редни број набавке: ЈНМВ 20/15
Напомена: Наручилац наводи да је понуђач у обавези да попуни, потпише и овери печатом модел
уговора, чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора. У случају подношења понуде
са учешћем подизвођача, Модел уговора потписује и оверава печатом понуђач а у случају
подношења заједничке понуде, онај понуђач који је означен да ће у име свих понуђача потписати
уговор, а све према споразуму којим се чланови групе међусобно а и према наручиоцу обавезују на
извршење предметне јавне набавке и који достављају у оквиру понуде. Уколико понуђач понуду
подноси за више партија неопходно је образац модела уговора умножити и попунити за
сваку партију посебно. У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора морају бити
наведени сви чланови групе понуђача, односно сви подизвођачи, у случају подношења понуде са
подизвођачем)
закључен у Новом Саду, дана ____________________ 2015. године између:
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД, ул. Булевар цара
Лазара број 1, Нови Сад, ПИБ 100721916, матични број 8055203, кога заступа в.д. декана, проф.
др Золтан Заварго, у даљем тексту Наручилац
Понуђач____________________________________ са седиштем у ____________________, улица
_________________________________________, број _________, ПИБ _______________, матични
број _______________, рачун број _________________________________, код пословне банке
__________________________________________________________________,
кога
заступа
______________________________________________________________________,
Са заједничким понуђачем/понуђачима
Са подизвођачем/подизвођачима
у даљем тексту Извршилац.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/12) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне
набавке мале вредности, редни број набавке: ЈНМВ 20/15, чији је предмет набавка услуга – услуга
израде софтвера, и
- да је Извршилац доставио понуду број: __________ од ____________ 2015. године, која у
потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу овог
уговора и саставни је део уговора.
Члaн 1.
Предмет овог уговора је пружање услуга израде софтвера (у даљем тексту: софтвер), под
условима и на начин предвиђен у конкурсној документацији Наручиоца и понуди Извршиоца,
која чини саставни део овог уговора.
Под софтвером из става 1. ове тачке подразумева се израда софтвера према
спецификацији техничких услова Наручиоца, испорука софтвера, верификација софтвера и
инсталација софтвера, испорука описа логичке и физичке структуре базе података (што
подразумева приказ свих идентификованих података и њихових веза) у електронском формату
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(CD/DVD), испорука корисничке документације (за администраторе и кориснике), техничке
документације, као и обука чланова стручног тима који одреди Наручилац.
Члaн 2.
Уговорена вредност за услуге из тачке 1. овог уговора са свим пратећим трошковима
везаним за реализацију предмета уговора износи ______________________ динара без ПДВ-а,
односно _________________________ динара са ПДВ-ом. Уговорена вредност је фиксна током
извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквог разлога.
Члaн 3.
Рок извршења услуге за модул Праћење финансијског плана је ____ (________) дана од
дана закључења уговора.
Рок извршења услуге за модул Кадровска евиденција је је ____ (________) месеци од дана
закључења уговора.
Члaн 4.
Извршилац се обавезује да услуге из члана 1. овог уговора обави квалитетно, у свему
према Спецификацији Наручиоца, важећим законским прописима, професионалним
стандардима, нормативима струке за ту врсту услуга и добрим пословним обичајима.
Извршилац даје Наручиоцу лично, неексклузивно, непреносиво и временски
неограничено право на коришћење софтвера који је предмет набавке и документацију која се
односи на исти.
Корисничку документацију (за администраторе и кориснике) Извршилац је дужан да
преда у 6 (шест) примерака у штампаној и у 6 (шест) примерака у електронској форми на CD/DVD
медију, на српском језику.
Члaн 5.
Извршилaц je дужнaн дa Нaручиoцу пружи услугe Одржавањa и техничка подршка и тo:
•
Дислoцирaн backup, jeднoм днeвнo.
•
Teлeфeнски пoзиви, удaљeнa пoдршкa сa кoнeкциjoм нa рaднe стaницe, кoнсултaциje и
пoдршкa зa кoришћeњe прoгрaмa у рaднo врeмe.
•
Oтклaњaњe нeдoстaтaкa нaстaлих услeд грeшaкa при програмирању.
•
Ситнe измeнe у пoстojeћим функциoнaнoстимa, у смислу пoрaвњaњa, зaмeнe рeдoслeдa нa
eкрaну или пaпиру, кoнтрoлe испрaвнoг унoсa и сл.
•
Дислоцирана администрaциjа, инстaлaциjа нoвих вeрзиja и пoдршка.
•
Дислоцирано одржaвaњe клaстeрa у функциoнaлнoм.
•
Излaсци нa тeрeн зa пoтрeбe пoдршкe и oтклaњaњa прoблeмa по потреби у најкраћем
могућем року.

Члaн 6.
Извршилац гарантује да ће извршити услуге из тачке 1. овог уговора под условима и на
начин како је наведено у понуди, а у случају да не испоштује уговорено, сагласан је да надокнади
Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога настане.
Извршилац је дужан да приликом закључења Уговора достави Наручиоцу средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду бланко соло менице са меничним
овлашћењем на 10% износа уговорене вредности, без урачунатог пореза на додату вредност.
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Менично овлашћење мора да важи најмање 5 (пет) дана дуже од рока за коначно извршење
посла.
Истовремено предајом менице из става 1. ове тачке Извршилац се обавезује да Наручиоцу
преда копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица Извршиоца. Извршилац је
дужан и да достави доказ о поднетом захтеву за регистрацију менице у Регистру меница који
води Народна банка Србије. Доказом се сматра предати захтев за регистрацију менице, као и
извод са интернет странице Народне банке Србије.
Члaн 7.
Наручилац ће вршити плаћање у року од 45 дана од дана пријема исправно сачињене
фактуре за извршене услуге за сваки појединачан модул, а по обостраном потписивању
Записника о примопредаји извршених услуга за сваки модул засебно.
Фактура из става 1. ове тачке треба да гласи на: Универзитет у Новом Саду, Технолошки
факултет Нови Сад, улица Булевар цара Лазара број 1, ПИБ: 100721916, са напоменом: у складу са
уговором број 020-_____.(наручилац попуњава приликом закључења уговора)
Члaн 8.
Након завршетка израде и имплементације софтверског система за сваки модул
Извршилац ће позвати писменим путем Наручиоца, одређеног датума, ради пуштања софтвера у
пробни рад.
Приликом завршетка израде и имплементације софтвера, организоваће се примопредаја
истог, а која ће бити спроведена у складу са овим уговором и детаљним техничким описом
решења Извршиоца.
Примопредају обавља комисија састављена од стране Наручиоца и Извршиоца.
Ако су резултати тестова и прегледа задовољавајући, комисија ће сачинити и потписати
Записник о примопредаји, након чега ће се сматрати да је софтвер преузет.
У случају да софтвер не задовољава критеријуме из прихваћене понуде Извршиоца, исти
је дужан да недостатке отклони у року од 30 дана.
Софтвер, након израде и увођења, постаје власништво Наручиоца.
Члaн 9.
Обука ће се спроводити путем одржавања курсева, у току имплементације софтвера и
након завршетка и предаје софтвера, а на основу договора Извршиоца и Наручиоца.
Извршилац је у обавези да обезбеди интензивну обуку за администрацију софтвера и
обуку за кориснике у току и по завршетку рада на софтверу. Извршилац је у обавези спроведе
обуку за администраторе у трајању од _____ часова и за кориснике у трајању од _____ часова.
Члaн 10.
Гарантни рок за софтвер је _________ месеци, рачунајући од дана примопредаје. У том
периоду Извршилац услуга је у обавези да одржава функционалност истог, као и да отклања
евентуалне грешке.
Уколико у гарантном року и након тестирања дође до понављања грешака у софтверу,
Извршилац преузима обавезу да на захтев Наручиоца, испоручи исправљену верзију софтвера
без накнаде (софтверски печеви).
Извршилац гарантује да ће софтвер радити у складу са одговарајућим захтевима из
Спецификације техничких услова Наручиоца, да ће отклонити сваки недостатак у случају
прекида или грешака током коришћења истог, а до којих може доћи при његовом коришћењу.
У случају било какве грешке или неисправности у софтверу, Наручилац ће о томе одмах
обавестити Извршиоца у писаној форми и омогућити Извршиоцу да установи грешку.

30 / 35

Члaн 11.
Уговор се закључује на одређено време, до испоруке предмета уговора из тачке 1. овог
уговора.
Члaн 12.
На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члaн 13.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају
да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члaн 14.
Уговор је сачињен у шест истоветних примерака, од којих два примерка задржава
Извршилац, а четири примерка Наручилац.
НАРУЧИЛАЦ

ИЗВРШИЛАЦ

проф. др Золтан Заварго,
в.д. декана
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
у поступку јавне набавке мале вредности, редни број набавке: ЈНМВ 20/15

Понуђач: _____________________________________

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,
број 124/12), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду за јавну
набавку мале вредности услуга – услуга израде софтвера (редни број набавке: ЈНМВ 20/15),
подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.

______________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА
у поступку јавне набавке мале вредности, редни број набавке: ЈНМВ 20/15

Понуђач: _____________________________________
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да смо при
састављању понуде за јавну набавку мале вредности услуга – услуга израде софтвера (редни
број набавке: ЈНМВ 20/15) поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да смо имаоци
евентуалног права интелектуалне својине.

М.П.

______________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
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12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач: _____________________________________
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде за јавну набавку
мале вредности услуга – услуга израде софтвера (редни број набавке: ЈНМВ 20/15).

РЕДНИ
БРОЈ

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС (У ДИНАРИМА)

1.
2.
3.
4.
УКУПНО:

М.П.

______________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
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13. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
у поступку јавне набавке мале вредности, редни број набавке ЈНМВ 20/15

Изјављујемо

под

кривичном

и

материјалном

одговорношћу

да

ће

понуђач

_____________________________________________ приликом закључења уговора по спроведеном
поступку за јавну набавку мале вредности услуга – услуга израде софтвера (редни број набавке:
ЈНМВ 20/15), предати Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у
виду бланко, соло менице са меничним писмом/овлашћењем, копијом картона са депонованим
потписима овлашћеног лица понуђача и копијом захтева/потврде за регистрацију менице.
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз уговор ако понуђачносилац посла у току извршења уговора не поштује обавезе које је прихватио потписивањем
истог.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Обавезујемо се да ћемо истовремено са предајом уговорене врсте средства финансијског
обезбеђења, предати копију картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, као
и доказ о регистрацији менице.
Сагласни смо да Наручилац задржи меницу све до коначног испуњења свих уговорених
обавеза.

М.П. ___________________________
потпис овлашћеног лица
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