РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
________________________________________________________________________

На основу члана 36. став 1. тачка 2) и члана 61. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), члана
5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
РС”, број 86/15), Мишљења Управе за јавне набавке Бр. 404-02-331/2018 од
23.2.2018. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке Број 404-02116/2018 и Решења о образовању комисије за јавну набавку Број 404-02116/1/2018 од 12. априла 2018. године, јавна набавка број ЈН П 2/2018,
припремљена је:

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
АUTHOR СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА - CONSENSUS
FORECASTS
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН П 2/2018
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Конкурсна документација садржи:

ПОГЛАВЉЕ

НАЗИВ ПОГЛАВЉА

СТРАНА

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

3

III

IV

Техничка спецификација (количина и опис добара, начин
и рок извршења, место извршења)
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова

V

Критеријум за доделу уговора

6

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

7

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

14
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу:
- Назив наручиоца: Министарство финансија;
- Адреса наручиоца: Република Србија, Београд, улица Кнеза
Милоша 20;
- Интернет страница наручиоца: www.mfin.gov.rs;
- ПИБ: 108213413;
- Матични број: 17862146.
- Лица за контакт: Данило Самарџић и Љубица Матић (e-mail:
danilo.samardzic@mfin.gov.rs; ljubica.matic@mfin.gov.rs).
2. Врста поступка јавне набавке:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка добра, Author стручна литература Consensus forecast, број јавне набавке ЈН П 2/2018.
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној
набавци.
5. Подаци о лицу којем се упућује позив за подношење понуде и
разлози за упућивање позива том лицу:
Правно лице CONSENSUS ECONOMICS INC, 53 Upper Brook Street,
London W1K 2LT, United Kingdom је издавач стручне литературе која је предмет
јавне набавке и једини који је у могућности да понуди исту. Ради се о јавној
набавци коју због техничких услова може да изврши само одређени понуђач.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке je Author стручна литература – Consensus
forecasts, за период од 12 месеци од потписивања уговора.
Назив и ознака из општег речника набавки: 48000000 – Програмски
пакети и информациони системи.
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
(количина и опис добара,
начин и рок извршења, место извршења)
Предмет јавне набавке је набавка добра, стручне литературе Consensus forecasts, и то Consensus Forecasts G7 & Western Europe и Eastern
Europe Consensus Forecasts.
Предмет набавке је набавка једне лиценце на период од дванаест
месеци за приступ одређеним историјским и текућим подацима из наведених
публикација, у формату Еxcel tabele достављене електронском поштом особи
која ће бити именована од стране Наручиоца – Стицаоца лиценце. Понуђач Author стручна литература - Consensus forecasts,
јавна набавка број ЈН П 2/2018
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Давалац лиценце се обавезује да достави и једну месечну копију наведених
публикација у штампаном папирном формату.
Трајање лиценце је 12 месеци од закључења уговора.
Наручилац ће понуђачу приликом закључења уговора доставити
релевантне податке који су од значаја за извршење његових обавеза.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели:
РЕД.БР.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар
(члан 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН)

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
(члан 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН)

3.

4.

ИЗЈАВА - Образац 4 у
поглављу VI ове конкурсне
документације,
којом
понуђач
под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу
потврђује
да
испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75.
Да је измирио доспеле порезе, ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН,
доприносе и друге јавне дажбине у дефинисане овом конкурсном
складу са прописима Републике документацијом.
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији
(члан 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН)
Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време. подношења понуде
(члан 75. ст. 2. ЗЈН).
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и
4. у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем
ИЗЈАВЕ (Образац 4 у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75.
став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка
јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора,
односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи
од понуђача да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а
може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити
краћи од пет дана, не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Докази које наручилац може захтевати су:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
Доказ:

Извод из регистра надлежног органа.

2. да понуђач 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;
Потврде надлежног органа односно суда, односно полицијске
Доказ:
управе.
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
3. 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;
Потврде надлежног пореског органа о измирености пореза и
Доказ: доприноса и других јавних дажбина у складу са прописима
државе у којој има седиште.
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води
Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа, ако наведе интернет страницу на којој
су тражени подаци (докази) јавно доступни.
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Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да
провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених
услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао
да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она
до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у
којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за
то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа
у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из
члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану
изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред
судом или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим
надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на
српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране
судског тумача.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора je најнижа понуђена цена.
2. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин
преговарања
Након отварања и прегледа проспеле понуде, уколико понуда
испуњава све захтеве из ове конкурсне документације, приступиће се поступку
преговарања.
Представник понуђача, пре почетка поступка отварања понуда, мора
предати Комисији за јавну набавку писано овлашћење за присуство поступку
отварања понуде и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране
законског заступника понуђача.
Предмет преговарања је укупна понуђена цена.
Преговарање ће се вршити у два круга (корака), када ће понуђач дати
своју коначну цену.
1) У првом кругу, овлашћени представник понуђача усмено износи
своју цену. Понуђач може остати при понуђеној цени са отварања понуда или
смањити износ цене.
2) У другом кругу овлашћени представник понуђача, на обрасцу
понуде уписује своју коначну понуђену цену без пореза на додату вредност.
Образац мора бити оверен печатом и потписан. Понуђач може остати при
понуђеној цени из првог круга преговарања или смањити износ цене.
Уколико овлашћени представник понуђача не присуствује
преговарачком поступку, сматраће се коначном ценом она цена коју је понуђач
навео у достављеној понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене
исказане у достављеној понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да
уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене, као и да са дужном
пажњом проверава квалитет предмета набавке.
Наручилац је дужан да води записник о преговарању.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1) Образац понуде (Образац 1);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке - члан 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном
документацијом (Образац 4);
6) Образац изјаве о законским заступницима (Образац 5).
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(Образац 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ____________ од __________ 2018. године, за јавну набавку
Author стручна литература - Consensus forecasts
јавна набавка број ЈН П 2/2018
1) Општи подаци о понуђачу
Пословно име понуђача:
Адреса седишта:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име лица за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна и назив банке:
Заступник понуђача који је
овлашћен за потписивање
уговора
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2) Author стручна литература - Consensus forecasts за период од
12 месеци од потписивања уговора, јавна набавка број ЈН П 2/2018.
1.

Consensus Forecasts G7 & Western Europe
(без урачунатог пореза на додату вредност)

€

2.

Eastern Europe Consensus Forecasts
(без урачунатог пореза на додату вредност)

€

УКУПНА цена
(са свим припадајућим трошковима,
без урачунатог пореза на додату вредност)

€
(уписати)

Рок важења понуде је ______________ дана. (уписати)
Напомена: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од
дана отварања понуда.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
ЗЈН,
понуђач
____________________________________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У €

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

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач
___________________________________________________________________,
(навести назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да
смо понуду у поступку јавне набавке Author стручна литература - Consensus
forecasts, јавна набавка број ЈН П 2/2018, поднели независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛАН 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________________________
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке Author стручна литература - Consensus forecasts,
јавна набавка број ЈН П 2/2018, испуњава све услове из члан 75. ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1.
тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима државе на чијој територији има седиште (чл.
75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________
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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА
ИЗЈАВА
О ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да
су у складу са прописима државе у којој имамо седиште, наши законски
заступници:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику или на енглеском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној
коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести
назив и адресу понуђача.
Понуду доставити на адресу: Република Србија, Министарство
финансија, 11 000 Београд, Кнеза Милоша број 20, за канцеларију 235, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - Author стручна литература - Consensus
forecasts, јавна набавка број ЈН П 2/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
Наручиоца до ___________ 2018. године, до 11,00 часова.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде. Уколико
је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду Наручилац
ће вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, након истека рока
за достављање понуда, односно __________ 2018. године, у 11,15 часова, у
просторијама Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша број 20,
канцеларија број 235, уз присуство овлашћених представника Понуђача.
Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног отварања
понуда, морају комисији за јавну набавку поднети оригинални примерак писаног
овлашћењa за учешће у поступку отварања понуда и поступку преговарања.
Обавезно понети печат.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - члан 75. ЗЈН (Образац 4);
 Образац изјаве о законским заступницима (Образац 5).
Напомена: Достављање Образца трошкова припреме понуде
(Образац 2) није обавезно.
3. ПАРТИЈЕ:
Набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за
подношење понуде да допуни, измени или опозове своју понуду. Измена,
допуна или опозив понуде је пуноважaн ако Наручилац, прими допуну понуде,
измену понуде или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за
подношење понуда.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за
подношење понуде.
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека
рока за подношење понуда.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ
У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
ИЛИ
КАО
ПОДИЗВОЂАЧ
У предметном поступку није предвиђена могућност за учествовање у
заједничкој понуди или као подизвођач.
7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 30 дана од дана пријема исправног рачуна/фактуре.
Понуђач испоставља рачун/фактуру након стицања лиценце од
стране Наручиоца и достављања исправе или другог акта на основу којег
Наручилац може остварити електронски приступ подацима.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
7.2. Захтев у погледу рока и места извршења
Трајање лиценце је 12 месеци од закључења уговора.
Место извршења је на адреси наручиоца: Кнеза Милоша 20, Београд,
Република Србија.
7.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у
писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на
може мењати понуду.
8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у € (еврима), без пореза на додату
вредност, са урачунатим свим припадајућим трошковима које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке.
За оцену понуде узимати се у обзир цена без пореза на додату
вредност.
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Приликом оцењивања понуде за прерачун у динаре ће се користити
одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је
започето отварања понуде, у складу са чланом 19. став 2. ЗЈН.
Цена је фиксна и не може се мењати, за све време важења уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.
9. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧУ НА РАСПОЛАГАЊЕ
Понуђач је дужан да у току поступка набавке и приликом реализације
уговора чува и штити као поверљиве све информације и податке које добије од
Наручиоца од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну, односно
службену тајну.
10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске
поште на e-mail: danilo.samardzic@mfin.gov.rs; ljubica.matic@mfin.gov.rs тражити
од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке
и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, ЈН П 2/2018.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или
мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење
понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не
може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са
припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на
начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:
-путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
-ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
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11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене
понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће
му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши
контролу (увид) код понуђача, у свему у складу са чланом 93. ЗЈН.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном
поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене,
меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
12. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ
ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ У ВЕЗИ СА
ИЗВРШЕЊЕМ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи
Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за
заштиту животне средине и у Министарству заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити
у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
14. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће
се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2.
ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац
исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из
претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до
истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке
о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева
за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за
заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу
оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао
знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у
поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о
уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије,
објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6)
ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
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(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Наручилац: Министарство финансија, јавна набавка
број ЈН П 2/2018;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту
права за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног
лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде
о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун
у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација
за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
5. Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из
иностранства може извршити на девизни рачун Министарства финансија –
Управе за трезор:
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:
Народна банка Србије (НБС)
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17
Србија
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министарство финансија
Управа за трезор
ул. Поп Лукина бр. 7-9
11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести
следеће информације о плаћању – „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF
PAYMENT): број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права
односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.
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У наставку су инструкције за уплате у еврима - €:

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR

FIELD 32A:

VALUE DATE – EUR- AMOUNT

FIELD 50K:

ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD

FIELD 70:

DETAILS OF PAYMENT
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