Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4094
office.uprava@vojvodina.gov.rs

БРОЈ:404-298/2019

Датум,14.11.2019.године

ИЗМЕНE БР.1
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У
СЕКТОРУ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: Certified Ethical Hacker –CEH,
Administering Microsoft Exchange Server 2016, WordPress, Front-end Developer
и Front-end Developer – Advanced
ЈН МВ 39/2019
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15)
Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д.директора Управе за
заједничке послове покрајинских органа број: 404-98/2019 од 07.11.2019. године
п р и п р е м и л а ј е дана 14.11.2019.године
ИЗМЕНE БР.1
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У
СЕКТОРУ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: Certified Ethical Hacker –CEH,
Administering Microsoft Exchange Server 2016, WordPress, Front-end Developer
и Front-end Developer – Advanced
ЈН МВ 39/2019
1.У Конкурсној документацији за јавну набавку услуге стручно усавршавање –
обуке запослених у Сектору за информационе технологије: Certified Ethical Hacker –CEH,
Administering Microsoft Exchange Server 2016, WordPress, Front-end Developer и Front-end
Developer – Advanced ЈН МВ 39/2019 од 13.11.2019.године, мења се назив на страни
број 1/60 и 2/60 и гласи:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У
СЕКТОРУ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: Certified Ethical Hacker –CEH ,
Administering Microsoft Exchange Server 2016, Designing and Deploying
Microsoft Exchange Server 2016, WordPress , Front-end Developer и Front-end
Developer – Advanced
ЈН МВ 39/2019
2.У делу 1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, тачка (1) мења се и гласи:
„Предмет јавне набавке су услуге стручног усавршавања – обуке запослених у
Сектору за информационе технологије: Certified Ethical Hacker –CEH , Administering
Microsoft Exchange Server 2016, Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016,
WordPress , Front-end Developer и Front-end Developer – Advanced.“
3.У делу 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ., у тачки .2.1. подтачка 2) Опис
обуке, мења се табела и гласи:
Број
Минимално
Р.бр.
Назив обуке
ОПИС
полазника
трајање обуке
5
дана
(40
Certified
Ethical
Детаљно описано у
1
2
часова
по
60
Hacker - CEH
поглављу 1.1.
минута)
Administering
40
школских Детаљно описано у
2
Microsoft
Exchange
2
часова (5 дана)
поглављу 1.2.
Server 2016
3

WordPress

2

24 школска часа

Детаљно описано у
поглављу 1.3.

4

Front-end Developer

3

40
школских
часова (5 дана)

Детаљно описано у
поглављу 1.4.

5

Front-end Developer
– Advanced

3

40
школских
часова (5 дана)

Детаљно описано у
поглављу 1.5.
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6

Designing and
Deploying Microsoft
Exchange Server
2016

2

40
школских
часова (5 дана)

Детаљно описано у
поглављу 1.2.

Подтачка 1.1. мења се и гласи:
„1.1. Обука - Administering Microsoft Exchange Server 2016 и Designing
and Deploying Microsoft Exchange Server 2016“.
После става 6 подтачке 1.1. додаје се нови став 7 који гласи:
„Минимални садржај који обука за Designing and Deploying Microsoft Exchange
Server 2016 треба да обухвати је:
 Planning Exchange Server deployments
 Planning and deploying Exchange Server Mailbox services
 Planning message transport
 Planning and deploying client access
 Designing and implementing high availability
 Maintaining Exchange Server
 Designing messaging security
 Designing and implementing message retention and archiving
 Designing and implementing messaging compliance
 Designing and implementing messaging coexistence
 Upgrading to Exchange Server 2019
 Planning a hybrid Exchange Server deployment“.
4.У делу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА, обрасци изјава о испуњености услова из члана 75. ЗЈН на странама 14/60,
15/60, 16/60 и 17/60, мењају се и гласе:
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НОВИ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
ЗА ПОНУЂАЧА

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач
______________________________________________ из _______________________,
ул. ________________________________ бр.______
даје
ИЗЈАВУ
да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну
набавку услуга стручно усавршавање – обуке запослених у Сектору за информационе
технологије: Certified Ethical Hacker –CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016,
Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016, WordPress , Front-end Developer
и Front-end Developer – Advanced, у поступку јавне набавке мале вредности, број: 404298/2019 (Ред. бр. ЈН МВ 39/2019), и то:
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) /
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

ПОНУЂАЧ
______________________________
(потпис овлашћеног лица)
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НОВИ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА
ПОДИЗВОЂАЧА

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
подизвођач _____________________________________ из ______________________,
ул. ________________________________ бр.______, наведен у Понуди деловодни број:
___________ од _____________ године,
даје
ИЗЈАВУ
да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну
набавку услуга стручно усавршавање – обуке запослених у Сектору за информационе
технологије: Certified Ethical Hacker –CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016,
Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016, WordPress , Front-end Developer
и Front-end Developer – Advanced, у поступку јавне набавке мале вредности, број: 404298/2019 (Ред. бр. ЈН МВ 39/2019), и то:
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) /
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

ПОДИЗВОЂАЧ
______________________________
(потпис овлашћеног лица подизвођача)

Напомена:

Образац изјаве попуњава и потписује подизвођач

Сваки подизвођач мора да достави доказ о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Уколико понуђач има више подизвођача умножиће Образац изјаве у довољном броју примерака.
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НОВИ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА
ПОНУЂАЧА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-НОСИОЦУ ПОСЛА
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач
члан групе понуђача – носилац посла _____________________________________
из _________________________ ул. ___________________________ бр. ________
наведен у Понуди деловодни број: ___________ од ____________________ године и у
Споразуму о заједничком извршењу јавне набавке број: ______________
од
_______________ године,
даје
ИЗЈАВУ
да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну
набавку услуга стручно усавршавање – обуке запослених у Сектору за информационе
технологије: Certified Ethical Hacker –CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016,
Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016, WordPress , Front-end Developer
и Front-end Developer – Advanced, у поступку јавне набавке мале вредности, број: 404298/2019 (Ред. бр. ЈН МВ 39/2019), и то:
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) /
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
ПОНУЂАЧ – ЧЛАН
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИЛАЦ ПОСЛА
_____________________________________
(потпис овлашћеног лица)
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НОВИ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА
ПОНУЂАЧА ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач
члан групе понуђача __________________________________ из _________________
ул. _________________________ наведен у Понуди деловодни број: ___________ од
_______________ године и у Споразуму о заједничком извршењу јавне набавке број:
__________ од ______________ године,
даје
ИЗЈАВУ
да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну
набавку услуга стручно усавршавање – обуке запослених у Сектору за информационе
технологије: Certified Ethical Hacker –CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016,
Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016, WordPress , Front-end Developer
и Front-end Developer – Advanced, у поступку јавне набавке мале вредности, број: 404298/2019 (Ред. бр. ЈН МВ 39/2019), и то:
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) /
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
ПОНУЂАЧ – ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
______________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Образац изјаве попуњава и потписује понуђач члан групе понуђача

Сваки члан групе понуђача мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
утврђене чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. ЗЈН.

Уколико
има више чланова групе понуђача овај образац ће се умножити у довољном броју
примерака.
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5.У делу 5.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, тачка 1. мења се и гласи:
„Критеријум за доделу уговора у поступку јавне набавке услуга стручно
усавршавање – обуке запослених у Сектору за информационе технологије: Certified
Ethical Hacker –CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016, Designing and
Deploying Microsoft Exchange Server 2016, WordPress , Front-end Developer и Front-end
Developer – Advanced, у поступку јавне набавке мале вредности, је најнижа понуђена
цена.“
6.У делу 6.ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, мењају се обрасци који
чине саставни део понуде:
6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
6.2. ОБРАЗАЦ ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
6.3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
6.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
6.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
6.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН
6.7. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО:
-ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ДОСТАВЉА СЕ УЗ
ПОНУДУ)
ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА(ДОСТАВЉА ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ПРИЛИКОМ
ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА)
6.8.МОДЕЛ ОРИГИНАЛНОГ ПИСМА О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ОБАВЕЗУЈУЋЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА , и гласе:
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6.1. НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – ОБУКЕ
ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: Certified Ethical
Hacker –CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016, Designing and
Deploying Microsoft Exchange Server 2016, WordPress , Front-end Developer и
Front-end Developer – Advanced
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs дана 13.11.2019. године
ЈН МВ 39/2019
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Место:

Адреса седишта:
Улица:

Општина:

Место:

Адреса за пријем поште:
Улица:

Број:

Спрат/стан:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем електронске поште:
Матични број:
ПИБ:
Претежна делатност:
Шифра делатности:
Назив делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице за потписивање
уговора:
Особа/лице за контакт:
Деловодни број понуде и датум:
Интернет страница на којој су докази из
чл. 77. ЗЈН јавно доступни уколико се не
достављају уз понуду,
(ако се даје изјава не треба попуњавати):

Понуђач се налази у регистру понуђача
да
не
АПР:
Меница регистрована у Регистру меница
да
не
НБС
Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник):
Име и презиме:
ЈМБГ/лични број:

2) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
- самостално
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- као заједничка понуда групе понуђача:
навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуду

1.
2.
3.
- као понуда са подизвођачем:
Назив и седиште:

Проценат укупне
вредности набавке
која ће се поверити
поизвођачу:

Део предмета набавке
који ће извршити
подизвођач:

НАПОМЕНА:

Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде
обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача.

Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде
обавезно се доставља попуњенни потписан Образац општи подаци о подизвођачу

3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА
Напомена: рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда

Рок важења понуде је ___________ дана од дана отварања понуда
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4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
УСЛУГА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ
У СЕКТОРУ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: Certified
Ethical Hacker –CEH , Administering Microsoft Exchange
Server 2016, Designing and Deploying Microsoft Exchange
Server 2016 , WordPress , Front-end Developer и Frontend Developer – Advanced

Предмет:

Укупна цена без ПДВ:
ПДВ:
Укупна цена са ПДВ:
Вирмански, авансно 100% укупне цене са ПДВ, након
предаје средства обезбеђења – банкарске гаранције за
повраћај аванса и то у року од 8 дана од дана пријема
исправно сачињеног предрачуна

Начин и услови плаћања:
Рок пружања услуга:
*максимални рок је најкасније до
29.02.2020.године
**понуђач може да понуди и краћи
рок

Место пружања услуге:

Место:________________________
Улица и број:_____________________

ПОНУЂАЧ
____________________________
потпис овлашћеног лица
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6.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
НОВИ ОБРАЗАЦ
У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку услуга стручно усавршавање
– обуке запослених у Сектору за информационе технологије: Certified Ethical Hacker –
CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016, Designing and Deploying Microsoft
Exchange Server 2016 , WordPress , Front-end Developer и Front-end Developer – Advanced
ЈН МВ 39/2019
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.uprava.vojvodina.gov.rs дана 13.11.2019. године изјављујемо да понуду подносимо
као група понуђача/заједничка понуда.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
1. НОСИЛАЦ ПОСЛА
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће
професионалне квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
Интернет страница на којој су
докази из чл. 77. ЗЈН јавно
доступни уколико се не достављају
уз понуду,
(ако се даје изјава не треба
попуњавати):

Понуђач се налази
понуђача АПР-а:

у

регистру

да

не

2. ЧЛАН ГРУПЕ
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће
професионалне квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
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Телефон:
Е – mail адреса:
Интернет страница на којој су
докази из чл. 77. ЗЈН јавно
доступни уколико се не достављају
уз понуду,
(ако се даје изјава не треба
попуњавати):

Понуђач се налази
понуђача АПР-а:

у

регистру

да

не

да

не

3. ЧЛАН ГРУПЕ
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће
професионалне квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
Интернет страница на којој су
докази из чл. 77. ЗЈН јавно
доступни уколико се не достављају
уз понуду,
(ако се даје изјава не треба
попуњавати):

Понуђач се налази
понуђача АПР-а:

у

регистру

ПОНУЂАЧ - НОСИЛАЦ ПОСЛА
____________________________
(потпис овлашћеног лица)

апомена:

Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњавају и уз понуду подносе само они
понуђачи који подносе заједничку понуду.

Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача
се не попуњава и не доставља уз понуду.

Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњава и потписује понуђач – носилац посла,
односно његово овлашћено лице.

Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе
понуђача се може умножити.
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6.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
НОВИ ОБРАЗАЦ
У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку услуга стручно усавршавање
– обуке запослених у Сектору за информационе технологије: Certified Ethical Hacker –
CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016, Designing and Deploying Microsoft
Exchange Server 2016 , WordPress , Front-end Developer и Front-end Developer – Advanced
ЈН МВ 39/2019
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.uprava.vojvodina.gov.rs дана 13.11.2019. године изјављујемо да понуду подносимо
са подизвођачем/има.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
1. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 1
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:
Интернет страница на којој су докази
из чл. 77. ЗЈН јавно доступни уколико
се не достављају уз понуду,
(ако се даје изјава не треба попуњавати):

Понуђач
се налази
понуђача АПР-а:

у

регистру

2. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 2
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
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Телефон:
Е – mail адреса:
Интернет страница на којој су докази
из чл. 77. ЗЈН јавно доступни уколико
се не достављају уз понуду,
(ако се даје изјава не треба попуњавати):

Понуђач
се налази
понуђача АПР-а:

у

регистру

3. ПОДИЗВОЂАЧ бр.3
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:
Интернет страница на којој су докази
из чл. 77. ЗЈН јавно доступни уколико
се не достављају уз понуду,
(ако се даје изјава не треба попуњавати):

Понуђач
се налази
понуђача АПР-а:

у

регистру

ПОНУЂАЧ
____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем.

Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не
доставља уз понуду.

Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује понуђач, односно његово овлашћено
лице.

Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити.
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6.2. НОВИ ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: Certified Ethical Hacker –
CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016, Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 , WordPress , Front-end Developer и Frontend Developer – Advanced
ЈН МВ 39/2019
Р.бр

1

Назив

Certified Ethical Hacker – CEH
Према техничкој спецификацији
1.1.
Administering Microsoft Exchange
Server 2016

2

Јед. мере

Број полазника
за обуку

1 полазник

2

1 полазник

2

1 полазник

2

1 полазник

3

1 полазник

3

1 полазник

2

Стопа
пдв

Јединична цена
без ПДВ

Јединична цена
са ПДВ

Укупна цена
без ПДВ

Укупна цена
са ПДВ

Према техничкој спецификацији
1.2.
WordPress
3

4

5

6

Према техничкој спецификацији
1.3.ordPress
Front-end Developer
Према техничкој спецификацији
1.4.
Front-end Developer – Advanced
Према техничкој спецификацији
1.5.
Designing and Deploying
Microsoft Exchange Server 2016
Према техничкој спецификацији
1.2.

Укупно:

ПОНУЂАЧ
_________________________________
(потпис овлашћеног лица)
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6.3. НОВИ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:
Матични број:

Општина:

Место:

Улица и број:

ПИБ:

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 6. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/15 и
41/19), уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга услуга стручно усавршавање – обуке запослених у Сектору за
информационе технологије: Certified Ethical Hacker –CEH , Administering Microsoft
Exchange Server 2016, Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 ,
WordPress , Front-end Developer и Front-end Developer – Advanced (ЈН МВ 39/2019)
- израда узорка или модела који су израђени у
складу са траженом техничком спецификацијом
______________ динара без ПДВ
наручиоца
- трошкови прибављања средстава обезбеђења
______________ динара без ПДВ
Укупни трошкови без ПДВ
______________ динара
ПДВ
______________ динара
Укупни трошкови са ПДВ
______________ динара
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених
трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који
су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
ПОНУЂАЧ
______________________
(потпис овлашћеног лица)
Напомена:

образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и
који траже да му их наручилац надокнади

остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12,14/15 и 68/15)

уколико понуђач не попуни и не поднесе образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да
му надокнади трошкове
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6.4. НОВИ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), члана 6. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у постуцима јавних набавки начину
доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр. 86/15 и 41719) понуђач
_______________________________
из
___________________________
ул.
____________________________ бр. ______ даје
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за јавну
набавку услуга стручно усавршавање – обуке запослених у Сектору за информационе
технологије: Certified Ethical Hacker –CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016,
Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 , WordPress , Front-end Developer
и Front-end Developer – Advanced (ЈН МВ 39/2019) Наручиоца – Управа за заједничке
послове покрајинских органа, Нови Сад, по Позиву за подношење понуда објављеном на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 13.11.2019. године,
припремио и поднео без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У супротном, упознат сам, да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној
набавци бити ништаван.
ПОНУЂАЧ
___________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача изјаву о независној понуди, попуњену и потписану , подноси посебно
сваки члан групе понуђача, укључујући и носиоца посла.
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6.5.1. НОВИ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
ЗА ПОНУЂАЧА
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из извода АПР)
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) као понуђач дајем

ИЗЈАВУ
да сам при састављању Понуде деловодни број: _______________ за јавну
набавку услуга стручно усавршавање – обуке запослених у Сектору за информационе
технологије: Certified Ethical Hacker –CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016,
Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 , WordPress , Front-end Developer
и Front-end Developer – Advanced (ЈН МВ 39/2019), поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуда.

ПОНУЂАЧ
___________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача је засебно дужан да попуни и потпише
овај образац и да га достави уз понуду.

Уколико има више понуђача у групи понуђача овај образац се може умножити.
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6.5.2. НОВИ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦУ ПОСЛА
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) као понуђач – члан групе понуђача – носилац
посла
дајем
И ЗЈАВУ
да сам при састављању Понуде деловодни број: _______________ за јавну набавку
услуга стручно усавршавање – обуке запослених у Сектору за информационе
технологије: Certified Ethical Hacker –CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016,
Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 , WordPress , Front-end Developer
и Front-end Developer – Advanced (ЈН МВ 39/2019), поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуда.

ПОНУЂАЧ ЧЛАН
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИЛАЦ ПОСЛА
___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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6.5.3. НОВИ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) као понуђач – члан групе понуђача
дајем

И ЗЈАВУ
да сам при састављању Понуде деловодни број: _______________ за јавну
набавку услуга стручно усавршавање – обуке запослених у Сектору за информационе
технологије: Certified Ethical Hacker –CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016,
Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 , WordPress , Front-end Developer
и Front-end Developer – Advanced (ЈН МВ 39/2019), поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуда.

ПОНУЂАЧ ЧЛАН
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
___________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву мора да потпише

сваки понуђач из групе.
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6.6. НОВИ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из АПР)
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:
На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач
дајем
ИЗЈАВУ
да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази
из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15), те исту оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим
надлежним органом државе ____________ - ___________________________, прилаже уз
понуду за јавну набавку услуга стручно усавршавање – обуке запослених у Сектору за
информационе технологије: Certified Ethical Hacker –CEH , Administering Microsoft
Exchange Server 2016, Designing
and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 ,
WordPress , Front-end Developer и Front-end Developer – Advanced (ЈН МВ 39/2019).
Понуђач је упознат са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени
услови за давање ове изјаве, односно да провери да ли су документи којима понуђач
докaзује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе где
понуђач има седиште.
ПОНУЂАЧ
_____________________
потпис овлашћеног лица

Напомена:
- овај образац се подноси у случају да понуђач има седиште у другој држави
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НОВИ ОБРАЗАЦ
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и
57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник
предаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА
КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________
МЕНИЧНИ
ДУЖНИК
ПРАВНО ЛИЦЕ:

–

Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ
Седиште и адреса:

Република Србија, Аутономна покрајина Војводина,
Управа за заједничке послове покрајинских органа
Нови Сад
Булевар Михајла Пупина бр. 16

Матични број:

08034613

Порески број:

100716377

Текући рачун:

840-1572845-61 Буџет АПВ – Евиденциони рачун прихода

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја:
__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за
исплату.
Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за испуњење обавеза у поступку
јавне набавке - озбиљност понуд,а коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке услуга
стручно усавршавање – обуке запослених у Сектору за информационе технологије: Certified Ethical
Hacker –CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016, Designing and Deploying Microsoft
Exchange Server 2016 , WordPress , Front-end Developer и Front-end Developer – Advanced, ред. бр.
ЈН МВ 39/2019.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року важења
понуде.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се
односи менично овлашћење на износ од ______________________________ динара (словима:
________________________________________________________________) што представља 10%
без пдв од износа вредности понуде коју је Менични дужник поднео.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног
дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у
евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза
поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима
донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође
до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са
рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове
који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.
Датум издавања
овлашћења:
М.П.

________________________
Потпис овлашћеног лица
меничног дужника
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НОВИ ОБРАЗАЦ
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и
57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник
предаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ бр.____________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК:
Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ:

Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Управа за
заједничке послове покрајинских органа

Седиште и адреса:

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16

Матични број:

08034613

Порески број:

100716377

Текући рачун:

840-1572845-61
Буџет АПВ – Евиденциони рачун прихода

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја:
__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.
Меница и менично овлашћење/писмо се издају као средство обезбеђења за испуњење
уговорних обавеза у складу са уговором који је Менични дужник дана ____________ 2019. године
закључио са Меничним повериоцем на основу спроведеног поступка јавне набавке услуга стручно
усавршавање – обуке запослених у Сектору за информационе технологије: Certified Ethical

Hacker –CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016, Designing and Deploying
Microsoft Exchange Server 2016 , WordPress , Front-end Developer и Front-end Developer –
Advanced (ЈН МВ 39/2019).
Меница и менично овлашћење/писмо се издају са роком важности који је 30 дана дужи од
дана окончања реализације уговора.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се
односи
менично
овлашћење/писмо
на
износ
од
___________________________
(словима:__________________________________________) што представља 10% без пореза од
вредности уговора.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног
дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у
евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза
поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима
донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања уговора дође до
промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна
Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет.
За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.

Датум издавања
овлашћења:

____________________________
Потпис овлашћеног лица
Меничног дужника
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НОВИ МОДЕЛ
ОРИГИНАЛНО ПИСМО О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКЕ
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПРИМЉЕНИ АВАНС/АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ
*модел овог писма није обавезан већ га банка може дати на свом обрасцу, али уз обавезу да садржи податке из
овог обрасца

У вези са Позивом наручиоца УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ
ОРГАНА Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16. за подношење понуда за јавну набавку
услуга стручно усавршавање – обуке запослених у Сектору за информационе
технологије: Certified Ethical Hacker –CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016,
Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 , WordPress , Front-end Developer
и Front-end Developer – Advanced, у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ
39/2019,објављеном на Порталу јавних набавки дана 13.11.2019.године,
овим писмом неопозиво потврђујемо и обавезујемо се да ћемо издати неопозиву,
безусловну, наплативу на први позив и без права приговора банкарску гаранцију за
повраћај датог аванса у износу од 100% од вредности понуде са пдв у динарима, са
роком важења до 31.03.2020.године.
Гаранција ће бити издата на захтев и за рачун понуђача ____________ из
_________________________ уколико му се додели уговор за јавну набавку услуга
стручно усавршавање – обуке запослених у Сектору за информационе технологије:
Certified Ethical Hacker –CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016, Designing and
Deploying Microsoft Exchange Server 2016 , WordPress , Front-end Developer и Front-end
Developer – Advanced ( ЈН МВ 39/2019).
Упознати смо са чињеницом да је понуђач у обавези да оригиналну банкарску
гаранцију ( неопозиву, безусловну, наплативу на први позив, без права приговора) преда
наручиоцу у моменту потписивања Уговора, који ће се потписати на основу Одлуке о
додели уговора (након истека рока за заштиту права) и Модела уговора са којим се
понуђач сагласио подношењем понуде и у складу са којим ће се закључити Уговор.
М.П.___________________________
(потпис овлашћеног лица)

МЕСТО И ДАТУМ
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7.У делу 7. МОДЕЛ УГОВОРА, модел уговора мења се и гласи:
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7. НОВИ МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он
представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем коме буде
додељен уговор о јавној набавци.
МОДЕЛ УГОВОРА ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ (осенчене делове) И ДОСТАВЉАЈУ
УЗ ПОНУДУ.

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – ОБУКЕ
ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: Certified Ethical
Hacker –CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016, Designing and
Deploying Microsoft Exchange Server 2016 , WordPress , Front-end Developer и
Front-end Developer – Advanced
ЈН МВ 39/2019
закључен дана __________________. године, у Новом Саду, између:
1. Управе за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина бр. 16 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа
в.д.директора Горан Ћато, и
2.
________________________________________________________________
(скраћено пословно име)

из _____________________________, ул. ___________________________ бр.____,
(у даљем тексту: Добављач), кога заступа ________________________________.
(функција и име и презиме)

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1_____________________________________________________
_____________,

из

(скраћено пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2_____________________________________________________
_____________,

из

(скраћено пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____,
2.3_____________________________________________________
_____________,

из

(скраћено пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____,
(у
даљем
тексту:Добављач),
____________________________________.

а

коју

заступа

(име и презиме)

На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од
_____________ 2019. године који је саставни део овог уговора споразумне стране су
се
сагласиле
да
заједнички
пуномоћник
групе
понуђача
буде_____________________________
директор
________________________________
(име и презиме)

(скраћено пословно име из АПР)

27/33

из _________________, ул. ___________________________ бр. ______.
Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно
Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.
Подаци о Наручиоцу:

Подаци о Добављачу:

ПИБ:

100716377

ПИБ:

Матични број:

08034613

Матични број:

Број рачуна:

840-30640-67
Управа за трезор

Телефон:

021/487 4075

Телефон:

Факс:

021/557 004

Факс:

E-mail:

office.uprava@vojvodina.gov.rs

E-mail:

Број рачуна и
назив банке:

Основ уговора:
Број ЈН:

404-298/2019

Редни број ЈН:

ЈН МВ 39/2019

Датум објављивања Позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца

13.11.2019. године

Број и датум одлуке о додели уговора:
Понуда изабраног понуђача деловодни број: ___________ од _________ 2019.
године

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Наручилац сагласно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени
гласник РС», бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале
вредности услуга стручно усавршавање – обуке запослених у Сектору за
информационе технологије: Certified Ethical Hacker –CEH , Administering Microsoft
Exchange Server 2016, Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 ,
WordPress , Front-end Developer и Front-end Developer – Advanced (ЈН МВ 39/2019), по
Позиву и Конкурсној документацији објављеним на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца дана 13.11.2019.године;
-да је Добављач дана _______2019.године поднео понуду деловодни број
____________________, која је код Наручиоца заведена под бројем ___________ дана
______2019.године;
-да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број 404-298/2019 од
_______.2019.године доделио Добављачу уговор о јавној набавци услуга стручно
усавршавање – обуке запослених у Сектору за информационе технологије: Certified
Ethical Hacker –CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016, Designing and
Deploying Microsoft Exchange Server 2016 , WordPress , Front-end Developer и Front-end
Developer – Advanced.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање услуга обуке запослених код Наручиоца , и
то за: Certified Ethical Hacker –CEH , Administering Microsoft Exchange Server 2016,
Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 , WordPress , Front-end
Developer и Front-end Developer – Advanced ( у даљем тексту: услуге)
у свему
према Техничкој спецификацији датој у Конкурсној документацији број 404-298/2019
од 13.11.2019.године и Понуди Добављача број ________ од _____2019.године, која
је код Наручиоца заведена под бројем ______ дана ______2019.године.
Врста, количина, квалитет и цена услуге утврђени су према Позиву Наручиоца
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, Техничкој
спецификацији из Конкурсне документације број: 404-298/2019 (у даљем тексту:
Техничка
спецификација)
и
прихваћеној
Понуди
Добављача
деловодни
број:____________ од ____________ 2019. године (у даљем тексту: Понуда).
Техничка спецификација и Понуда чине саставне делове овог Уговора.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену коју је Добављач
дао у Понуди.
Укупна уговорена вредност услуга износи ____________________ динара без
ПДВ, односно ____________________ динара са ПДВ.
Цене услуга утврђене у Понуди су фиксне и током извршења уговора неће
подлегати променама ни из каквог разлога и обухватају све трошкове које Добављач
има приликом реализације овог уговора.
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
Члан ____.
Добављач је део набавке која је предмет овог уговора
и то
_____________________________________________________________________
(навести део предмета који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу ___________________________________________________
(навести пословно име подизвођача)

из __________________, ул._________________, бр._____, а што чини ______% од
укупно уговорене вредности.
Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то
_____________________________________________________________________
(навести део предмета који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу __________________________________________________
(навести пословно име подизвођача)

из __________________, ул.____________________, бр._____, а што чини
_______% од укупно уговорене вредности.
Добављач је део набавке која је предмет овог уговора
и то
_____________________________________________________________________
(навести део предмета који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу ___________________________________________________
(навести пословно име подизвођача)

из __________________, ул._________________, бр._____, а што чини ______% од
укупно уговорене вредности.
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За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара
Добављач, као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има
наведеним у овом члану.
РОК, МЕСТО И НАЧИН ПРУЖАЊА УСЛУГА
Члан 3.
Добављач
је
дужан
да
уговорене
услуге
пружи
до
_____________2020.године.(*уписати податак из Обрасца понуде)
Добављач је дужан да уговорене услуге пружи у простору у ______________
ул. _____________ бр.____. (*уписати податак из Обрасца понуде)
Добављач је дужан да уговорене услуге пружи стручно и квалитетно, а у
свему у складу са законским прописима, техничким прописима, нормативима и
стандардима за ову врсту услуга, као и правилима струке, сходно датој понуди и
захтевима Наручиоца дефинисаним Техничком спецификацијом.
Члан 4.
Због несметаног одвијања процеса рада и реализације пословних активности
Наручиоца, Добављач је дужан да благовремено, најкасније 2 дана пре термина
одређеног за обуке, писаним путем обавести Наручиоца о месту и времену
одржавања обука.
По завршетку обука за Certified Ethical Hacker – CEH и Administering Microsoft
Exchange Server 2016 и Добављач је дужан да обезбеди полазницима обука полагање
званичних испита
ради стицање светски признатог званичног сертификата
CCCertified Ethical Hacker – CEH и Designing and Deoloying Microsoft Exchange Server
2016.
Члан 5.
Након пружених услуга сачињава се Записник о пруженим услугама, који
потписују представник Добављача и представник Наручиоца и којим Наручилац
потврђује да су уговорене услуге пружене у свему према Техничким
спецификацијама и датој Понуди.
НАЧИН, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Наручилац се обавезује да Добављачу исплати уговорену цену из члана 2.
овог
уговора
вирмански,
на
рачун
Добављача
број
___________________________код
пословне
банке
_____________________________ и то авансно 100% укупне цене са ПДВ, након
предаје средства обезбеђења за повраћај аванса и то у року од 8 дана од дана
пријема исправно сачињеног предрачуна.
Предрачун за пружене услуге мора да буде насловљен на Наручиоца: УПРАВА
ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 21000 Нови Сад Булевар Михајла
Пупина 16, ПИБ 100716377.
Обавезе Наручиоца из закљученог уговора које доспевају у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити
одобрена за наредну буџетску годину.
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УГОВОРНА КАЗНА
Члан 7.
Уколико Добављач не пружи услуге у уговореном року, обавезан је да за
сваки календарски дан закашњења плати Наручиоцу износ од 2% укупно уговореног
износа без ПДВ, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупно
уговореног износа без ПДВ.
Уговорна казна из става 1. овог члана почиње да се рачуна од првог наредног
дана од дана истека уговореног рока пружања услуга и рачуна се до дана испуњења
уговорене обавезе, а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне
достигне 10% укупно уговореног износа без ПДВ.
Обрачун уговорне казне врши Наручилац.
У случају да због прекорачења рока пружања наступе околности за обрачун
уговорне казне из става 1. и 2. овог члана, Наручилац ће извршити обрачун уговорне
казне за кашњење и доставиће фактуру Добављачу који је дужан да у року од 10
дана од дана пријема фактуре плати Наручиоцу износ обрачунате уговорне казне.
У случају да је кашњење дуже од дозвољеног које је наведено у ставу 1. овог
члана, Наручилац може раскинути уговор и има право да наплати депонована
средства обезбеђења.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да
захтева накнаду штете.
Делимично пружање услуге или неуредно, односно непотпуно испуњење
уговорених обавеза не утиче на застој или прекид уговореног рока.
Нерадни дани и државни празници не утичу на ток рокова и Наручилац је
овлашћен зарачунавати уговорну казну независно од њих. У случају да последњи дан
рока пада на државни празник или нерадни дан, Добављач пада у доцњу првог
наредног радног дана.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 8.
Добављач предаје Наручиоцу у депозит, у тренутку закључења говора као
средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања оригиналну, безусловну,
неопозиву
и
наплативу
по
првом
позиву
банкарску
гаранцију
број
___________________ од _______________ 2019. године издату од стране
_______________________ банке у висини од 100% од вредности уговореног аванса
који је 100% уговорене вредности са ПДВ, што укупно износи _______________
динара, са роком важности до 31.03.2019.године.
Добављач предаје Наручиоцу у депозит, у тренутку закључења уговора, као
средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, безусловну, неопозиву,
наплативу по првом позиву бланко соло меницу серије _____________ са меничним
овлашћењем на износ од 10% од вредности уговора, без ПДВ са роком важности који
је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора, која је регистрована у
Регистру меница Народне банке Србије.
Добављач, приликом предаје банкарске гаранције и менице и меничног
овлашћења, предаје и картон депонованих потписа и копију потврде о регистрацији
бланко соло менице из става 2. овог члана.
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу
да може реализовати депоновану бланко соло меницу и банкарску гаранцију у
случају да не изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорену цену,
квалитет и/или квантитет пружених услуга, као и на рок пружања услуга.
Обавезује се Наручилац да Добављачу на његов писмени захтев врати
нереализовану депоновану бланко соло меницу и банкарску гаранцију када у целости
изврши своје обавезе преузете овим уговором.
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У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да
реализује бланко соло меницу за испуњење уговорних обавеза.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
За овлашћеног представника Наручиоца за комуникацију и сарадњу са
Добављачем, одређује се ____________________.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Уговор ступа на снагу даном потписивања уговора од стране обе уговорне
стране.
Овај уговор се закључује на одређено време, до обостраног извршења свих
уговорених обавеза.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим
односима и Закона о јавним набавкама.
Члан 12.
Спорна питања која евентуално настану у примени овог уговора, уговорне
стране ће покушати да реше споразумно, а ако споразум није могућ спор ће се
решити пред стварно надлежним судом у Новом Саду.
Члан 13.
Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака од којих Наручилац
задржава 4 (четири) примерка, а Добављач 1 (један) примерак.

ЗА НАРУЧИОЦА
________________________
_________________________“

ЗА ДОБАВЉАЧА
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8.У осталом делу Конкурсна документација за предметну набавку остаје
непромењена.
9. Понуђачи су дужни да понуду дају на новим обрасцима садржаним у овим
изменама Конкурсне документације. У супротном понуда ће се одбити као
неприхватљива.
10.Сходно ставу 1. члана 63. ЗЈН Наручилац ће Измене Конкурсне
документације, без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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