Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-33/2014-12/6
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ АВП СОФВТЕРА
У НОВООСНОВАНИМ СУДОВИМА И ОДРЖАВАЊЕ
АВП СОФТВЕРА У ПОСТОЈЕЋИМ СУДОВИМА

РЕДНИ БРОЈ 14/2014
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/12), наручилац мења Конкурсну документацију број: 404-02-33/2014-12/3 од 2.
јуна 2014. године, како следи:
1. Део 6.3 Образац структуре цене, са упутством како да се
попуни, брише се и сада гласи:
''6.3 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ - Партија 1.
за јавну набавку услуга у отвореном поступку – имплементација и одржавање АВП
софтвера у новооснованим судовима и одржавање АВП софтвера у постојећим
судовима, редни број 14/2014
врста услуге

1

2

цена без ПДВ

цена са ПДВ

имплементација АВП софтвера
у новооснованим судовима
одржавање АВП софтвера
у новооснованим судовима
УКУПНО:

Упутство како да се попуни Образац структуре цене:
Образац структуре цене понуђач попуњава према следећем упутству:
У колону 1 понуђач уписује цену сваке врсте услуге изражену у
динарима без обрачунатог ПДВ.
У колону 2 понуђач уписује цену сваке врсте услуге изражену у
динарима са обрачунатим ПДВ.
У ред УКУПНО понуђач уписује збир сваке појединачне колоне.
датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________
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6.3 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ - Партија 2.
за јавну набавку услуга у отвореном поступку – имплементација и одржавање АВП
софтвера у новооснованим судовима и одржавање АВП софтвера у постојећим
судовима, редни број 14/2014
врста услуге

1

2

цена без ПДВ

цена са ПДВ

одржавање АВП софтвера
у постојећим судовима
УКУПНО:

Упутство како да се попуни Образац структуре цене:
Образац структуре цене понуђач попуњава према следећем упутству:
У колону 1 понуђач уписује цену услуге изражену у динарима без
обрачунатог ПДВ.
У колону 2 понуђач уписује цену услуге изражену у динарима са
обрачунатим ПДВ.
У ред УКУПНО понуђач уписује збир сваке појединачне колоне.
датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________
''.

2. Део 7. Модел уговора (за обе партије), брише се и сада гласи:
''7. МОДЕЛ УГОВОРА (ПАРТИЈА 1.)
закључен између:

1. Републике Србије - Министарства правде,
са седиштем у Београду, ул. Немањина бр. 2226, ПИБ: 108510096, које заступа Никола
Селаковић, министар (у даљем тексту:
Наручилац)
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и
2.
____________________________________,
са седиштем у ____________________, ул.
________________________________ бр. _____,
ПИБ:
____________,
које
заступа
________________________________________,
директор (у даљем тексту: Пружалац услуга)
- са подизвођачем _______________________,
са седиштем у ____________________, ул.
________________________________ бр. _____,
ПИБ:
____________,
које
заступа
__________________________, директор;
- односно са члановима групе понуђача:
____________________________________, са
седиштем у ____________________, ул.
________________________________ бр. _____,
ПИБ:
____________,
које
заступа
_______________________________, директор
и __________________________________, са
седиштем у ____________________, ул.
________________________________ бр. _____,
ПИБ:
____________,
које
заступа
_______________________________, директор
Уводне одредбе
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
број 124/12) спровео отворени поступак јавне набавке услуга чији је предмет
обликован у две партије, и то: Партија 1.: Услуге имплементације, одржавања и
одрживог развоја пословног софтвера за аутоматизовано вођење предмета (АВП) у
новооснованим основним судовима и Партија 2.: Услуге одржавања и одрживог
развоја АВП у основним, вишим и привредним судовима, редни број 14/2014;
- да је Пружалац услуга дана _______ (попуњава понуђач) 2014. године за
Партију 1. доставио понуду број: ___________ (попуњава понуђач) од _______
(попуњава понуђач) 2014. године, која у потпуности одговара условима и
захтевима из конкурсне документације;
- да је Наручилац у складу са чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама,
применом критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели уговора
број: 404-02-33/2014-12//// од ////////////// 2014. године, којом је уговор доделио
Пружаоцу услуга.
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Предмет Уговора
Члан 2.
Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са
пружањем услуга имплементације, одржавања и одрживог развоја пословног
софтвера за аутоматизовано вођење предмета (АВП) у новооснованим основним
судовима, у свему према понуди Пружаоца услуга и Техничком спецификацијом
Наручиоца.
Пружалац услуга се обавезује да пружи предметне услуге, а
Наручилац се обавезује да му за то плати уговорену цену.
Уговорена цена
Члан 3.
Уговорена цена износи __________________ (попуњава понуђач)
динара без обрачунатог ПДВ, односно __________________ (попуњава понуђач)
динара са обрачунатим ПДВ.
Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна и у њу је урачуната
цена предметних услуга и сви зависни трошкови.
Начин плаћања
Члан 4.
Наручилац ће плаћање уговорене цене вршити у једнаким месечним
износима, у року од 15 до 45 дана од дана службеног пријема исправно
испостављеног рачуна Пружаоца услуга, након што наручилац верификује
извршење услуга по прибављеном записнику који Пружалац услуга испоставља
заједно са рачуном.
Плаћања
се
врше
на
рачун
Пружаоца
услуга
број:
____________________________ (попуњава понуђач), који се води код
___________________________ (попуњава понуђач) банке.
По исплати уговорене цене из става 1. овог члана, престају све
финансијске обавезе Наручиоца према Пружаоцу услуга по основу и у вези са
Уговором.
Обавезе Пружаоца услуга
Члан 5.
Пружалац услуга се обавезује да:
- предметне услуге изврши у свему према понуди број _________ (попуњава
понуђач) од ____________ (попуњава понуђач) 2014. године;
- предметне услуге изврши у складу са важећим стандардима квалитета
СРПС, ISO/IEC или еквивалентно из ове области;
- заједно са рачуном за пружене услуге испостави и записник на
верификацију пре плаћања.
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Обавезе Наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да:
- Пружаоца услуга уведе у посао у року од пет дана од дана ступања на снагу
Уговора и о томе сачини записник са Пружаоцем услуга;
- верификује месечне записнике о пруженим услугама;
- плати уговорену цену за услуге пружене у складу са понудом Пружаоца
услуга и важећим стандардима квалитета СРПС, ISO/IEC или еквивалентно из ове
области.
Средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза
Члан 7.
Пружалац услуга је дужан да у року од 10 дана од дана закључења
Уговора Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, са
клаузулама неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на
приговор, у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ, са роком важења 30 дана
дужим од уговореног рока.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико Пружалац
услуга не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
Уговором.
Ако Пружалац услуга не достави банкарску гаранцију у року из става
1. овог члана, Уговор се закључује са одложним условом и почиње да важи од
тренутка достављања банкарске гаранције.
Ако се за време трајања Уговора промени уговорени рок, Пружалац
услуга је дужан да продужи рок важења банкарске гаранције.
Раскид Уговора
Члан 8.
Наручилац задржава право да једностраном изјавом раскине Уговор
уколико Пружалац услуга не испуњава своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен Уговором.
У случају наступања околности које не зависе од воље уговорних
страна и које отежавају испуњење уговорних обавеза, уговорне стране могу
раскинути Уговор уз претходно писано обавештење друге уговорне стране у року
од 15 дана од дана наступања околности.
Саставни делови Уговора
Члан 9.
Саставне делове Уговора чине:
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- Прилог 1., Понуда Пружаоца услуга број: _____________ (попуњава
понуђач) од _______ (попуњава понуђач) 2014. године, код Наручиоца заведена
под бројем 404-02-33/2014-12/// од ///////////// 2014. године;
- Прилог 2., Техничка спецификација Наручиоца.
Завршне одредбе
Члан 10.
С обзиром на то да уговорне стране Уговор закључују у међусобном
поверењу и уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима
савесности и поштења.
На све што није регулисано Уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и других прописа који регулишу ову област.
На Уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво
према прописима Републике Србије.
Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који
произилазе или су у вези са Уговором решавати споразумно мирним путем.
Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне
стране су сагласне, што својим потписима потврђују, да ће решавање спора
поверити Привредном суду у Београду.
Члан 11.
Уговорне стране сагласно изјављују да им је Уговор прочитан и
протумачен, те га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље.
Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника
уговорних страна и достављања банкарске гаранције из члана 7. Уговора.
Средства за обавезе по Уговору обезбеђена су Законом о буџету
Републике Србије за 2014. годину (''Службени гласник РС'', број 110/13). Плаћање
обавеза које доспевају у 2014. години биће вршено до висине одобрених
апропријација за ту намену, у складу са законом којим се уређује буџет за 2014.
годину. Плаћање обавеза које доспевају у 2015. години биће вршено највише до
износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2015. години. У
супротном Уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.
Члан 12.
Уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих свакој
уговорној страни припада по три примерка.
за Пружаоца услуга

за Наручиоца

________________________________
, директор

__________________________________
Никола Селаковић, министар
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Напомена: Модел уговора понуђач треба да попуни, потпише и
печатом овери, чиме се потврђује своју сагласност са садржином Модела уговора.

7. МОДЕЛ УГОВОРА (ПАРТИЈА 2.)
закључен између:

1. Републике Србије - Министарства правде,
са седиштем у Београду, ул. Немањина бр. 2226, ПИБ: 108510096, које заступа Никола
Селаковић, министар (у даљем тексту:
Наручилац)
и
2.
____________________________________,
са седиштем у ____________________, ул.
________________________________ бр. _____,
ПИБ:
____________,
које
заступа
________________________________________,
директор (у даљем тексту: Пружалац услуга)
- са подизвођачем _______________________,
са седиштем у ____________________, ул.
________________________________ бр. _____,
ПИБ:
____________,
које
заступа
__________________________, директор;
- односно са члановима групе понуђача:
____________________________________, са
седиштем у ____________________, ул.
________________________________ бр. _____,
____________,
које
заступа
ПИБ:
_______________________________, директор
и __________________________________, са
седиштем у ____________________, ул.
________________________________ бр. _____,
ПИБ:
____________,
које
заступа
_______________________________, директор
Уводне одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
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- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
број 124/12) спровео отворени поступак јавне набавке услуга чији је предмет
обликован у две партије, и то: Партија 1.: Услуге имплементације, одржавања и
одрживог развоја пословног софтвера за аутоматизовано вођење предмета (АВП) у
новооснованим основним судовима и Партија 2.: Услуге одржавања и одрживог
развоја АВП у основним, вишим и привредним судовима, редни број 14/2014;
- да је Пружалац услуга дана _______ (попуњава понуђач) 2014. године за
Партију 2. доставио понуду број: ___________ (попуњава понуђач) од _______
(попуњава понуђач) 2014. године, која у потпуности одговара условима и
захтевима из конкурсне документације;
- да је Наручилац у складу са чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама,
применом критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели уговора
број: 404-02-33/2014-12//// од ////////////// 2014. године, којом је уговор доделио
Пружаоцу услуга.
Предмет Уговора
Члан 2.
Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са
пружањем услуга одржавања и одрживог развоја АВП у основним, вишим и
привредним судовима, у свему према понуди Пружаоца услуга и Техничком
спецификацијом Наручиоца.
Пружалац услуга се обавезује да пружи предметне услуге, а
Наручилац се обавезује да му за то плати уговорену цену.
Уговорена цена
Члан 3.
Уговорена цена износи __________________ (попуњава понуђач)
динара без обрачунатог ПДВ, односно __________________ (попуњава понуђач)
динара са обрачунатим ПДВ.
Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна и у њу је урачуната
цена предметних услуга и сви зависни трошкови.
Начин плаћања
Члан 4.
Наручилац ће плаћање уговорене цене вршити у једнаким месечним
износима, у року од 15 до 45 дана од дана службеног пријема исправно
испостављеног рачуна Пружаоца услуга, након што наручилац верификује
извршење услуга по прибављеном записнику који Пружалац услуга испоставља
заједно са рачуном.
Плаћања
се
врше
на
рачун
Пружаоца
услуга
број:
____________________________ (попуњава понуђач), који се води код
___________________________ (попуњава понуђач) банке.
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По исплати уговорене цене из става 1. овог члана, престају све
финансијске обавезе Наручиоца према Пружаоцу услуга по основу и у вези са
Уговором.
Обавезе Пружаоца услуга
Члан 5.
Пружалац услуга се обавезује да:
- предметне услуге изврши у свему према понуди број _________ (попуњава
понуђач) од ____________ (попуњава понуђач) 2014. године;
- предметне услуге изврши у складу са важећим стандардима квалитета
СРПС, ISO/IEC или еквивалентно из ове области;
- заједно са рачуном за пружене услуге испостави и записник на
верификацију пре плаћања.
Обавезе Наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да:
- Пружаоца услуга уведе у посао у року од пет дана од дана ступања на снагу
Уговора и о томе сачини записник са Пружаоцем услуга;
- верификује месечне записнике о пруженим услугама;
- плати уговорену цену за услуге пружене у складу са понудом Пружаоца
услуга и важећим стандардима квалитета СРПС, ISO/IEC или еквивалентно из ове
области.
Средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза
Члан 7.
Пружалац услуга је дужан да у року од 10 дана од дана закључења
Уговора Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, са
клаузулама неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на
приговор, у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ, са роком важења 30 дана
дужим од уговореног рока.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико Пружалац
услуга не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
Уговором.
Ако Пружалац услуга не достави банкарску гаранцију у року из става
1. овог члана, Уговор се закључује са одложним условом и почиње да важи од
тренутка достављања банкарске гаранције.
Ако се за време трајања Уговора промени уговорени рок, Пружалац
услуга је дужан да продужи рок важења банкарске гаранције.
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Раскид Уговора
Члан 8.
Наручилац задржава право да једностраном изјавом раскине Уговор
уколико Пружалац услуга не испуњава своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен Уговором.
У случају наступања околности које не зависе од воље уговорних
страна и које отежавају испуњење уговорних обавеза, уговорне стране могу
раскинути Уговор уз претходно писано обавештење друге уговорне стране у року
од 15 дана од дана наступања околности.
Саставни делови Уговора
Члан 9.
Саставне делове Уговора чине:
- Прилог 1., Понуда Пружаоца услуга број: _____________ (попуњава
понуђач) од _______ (попуњава понуђач) 2014. године, код Наручиоца заведена
под бројем 404-02-33/2014-12/// од ///////////// 2014. године;
- Прилог 2., Техничка спецификација Наручиоца.
Завршне одредбе
Члан 10.
С обзиром на то да уговорне стране Уговор закључују у међусобном
поверењу и уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима
савесности и поштења.
На све што није регулисано Уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и других прописа који регулишу ову област.
На Уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво
према прописима Републике Србије.
Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који
произилазе или су у вези са Уговором решавати споразумно мирним путем.
Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне
стране су сагласне, што својим потписима потврђују, да ће решавање спора
поверити Привредном суду у Београду.
Члан 11.
Уговорне стране сагласно изјављују да им је Уговор прочитан и
протумачен, те га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље.
Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника
уговорних страна и достављања банкарске гаранције из члана 7. Уговора.
Средства за обавезе по Уговору обезбеђена су Законом о буџету
Републике Србије за 2014. годину (''Службени гласник РС'', број 110/13). Плаћање
обавеза које доспевају у 2014. години биће вршено до висине одобрених
апропријација за ту намену, у складу са законом којим се уређује буџет за 2014.
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годину. Плаћање обавеза које доспевају у 2015. години биће вршено највише до
износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2015. години. У
супротном Уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.
Члан 12.
Уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих свакој
уговорној страни припада по три примерка.
за Пружаоца услуга

за Наручиоца

________________________________
, директор

__________________________________
Никола Селаковић, министар

Напомена: Модел уговора понуђач треба да попуни, потпише и
печатом овери, чиме се потврђује своју сагласност са садржином Модела уговора.''

3. Ове измене чине саставни део Конкурсне документације.

објавити:
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници наручиоца
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