Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
08 Број: 404-02-209/3-3/2019
Датум: 6. јун 2019. године
Кнеза Милоша 20
Београд
На основу члана 54. став 12. и члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку чији је
предмет набавка добара - Израда, имплементација и одржавање информационог система
регистра за јединствену евиденцију корисника јавних средстава са пратећом рачунарском
опремом и лиценцама (Регистар запослених), ЈН 6/2019, објављује одговоре на захтев за
додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде на начин који
следи:
1. ПИТАЊЕ: У оквиру модела уговора није предвиђен унос података о
подизвођачу. Молимо вас за потврду да се у моделу уговора не уносе подаци о
подизвођачима.
ОДГОВОР:
У моделу уговора на страни 59 конкурсне документације у делу ''Уговорне
стране констатују:'' под алинејом 5 наведено је:
''- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом уговору делимично
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).''
С тим у вези у Обрасцу 1. – обрасцу понуде на страни 34. конкурсне
документације у табели под ''II Подаци о подизвођачу'' понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем обавезни су да унесу податке о подизвођачима, као и делу предмета и
проценту укупне вредности набавке који ће се извршити преко подизвођача.
На основу наведених података Наручилац ће у случају да уговор буде додељен
понуђачу који наступа са подизвођачем, у модел уговора у назначеном делу унети податке
о подизвођачу који су уписани у Обрасцу 1 конкурусне документације.
2. ПИТАЊЕ: Да ли је за наручиоца прихватљиво да се, сходно члану 18
став 1 ЗЈН који гласи „Наручилац може дозволити да се понуде, у целини или
делимично, дају и на страном језику, посебно у делу који се односи на техничке
карактеристике, квалитет и техничку документацију.“ захтеване техничке
спецификације доставе на енглеском језику.
ОДГОВОР:
У конкурсној документацији на страни 21. конкурсне документације под
бројем ''1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА''
наведено је да понуђач подноси понуду на српском језику, као и да је у обавези да уз
доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски језик оверен од стране
судског тумача за предметни страни језик.

Имајући у виду наведено, Наручилац је јасно у конкурсној документацији дао
упутства у вези језика на којем понуда треба да буде састављена.
3. ПИТАЊЕ: Члан 25. став 4. Закона о привредним друштвима ("Сл.
гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018)
утврђује: “Приликом закључивања правних послова, односно предузимања правних
радњи од стране друштва, судови, државни органи, организације и лица која врше
јавна овлашћења, као и друга правна лица, не могу истицати примедбе у погледу
некоришћења печата, нити се исте могу истицати као разлог за поништај, раскид,
односно непуноважност закљученог правног посла, односно предузете правне радње,
чак и у случају када је интерним актима друштва прописано да друштво има и
користи печат у пословању.”.
У складу са горе наведеним, указујемо да Понуђачи који учествују у
поступцима јавних набавки, више нису у обавези да обрасце оверавају печатом, као и
да потенцијални понуђач као привредно друштво у свом пословању више не користи
печат. Сходно наведеном, молимо вас да потврдите да понуда неће бити одбијена
уколико не буде оверена печатом.
ОДГОВОР:
Имајући у виду члан 25. став 4. Закона о привредним друштвима, понуђачи
који учествују у поступку јавне набавке нису у обавези да оверавају печатом обрасце који
су саставни део конкурсне документације.
С обзиром да су у обрасцима из конкурсне документације предвиђена места за
оверу истих, указујемо да понуђачи могу оверити печатом обрасце, али да се недостатак
печата понуђача на обрасцима неће сматрати недостатком понуде.
4. ПИТАЊЕ: На страни 54. конкурсне документације Наручилац је
предвидео да се хостинг хардверске инфраструктуре наплаћује у 6 рата, и да свака
рата има количину (трајање) 18 месеци што представља много дужи период од
наведеног у роковима датим у поглављу 2.2 где је као крајњи рок дефинисан 30.06.2021.
Хостинг хардверске инфраструктуре је услуга која се наплаћује на одређени временски
период, у овом случају на 24 месеца (а последњих 6 месеци се даје бесплатно) у складу
са нашим пројектним планом ради испуњења рокова које је наручилац прописао
позивом. Уколико нисмо у праву, молимо за објашњење које цифре да упишемо у
колоне 2-6? Такође, замолили бисмо вас за потврду да плаћање хостинга иде по
завршетку квартала и потписаног записника?
ОДГОВОР:
На страни 26. конкурсне документације, у табели под тачком 2. наведено је да
се плаћање за услуге хостинга хардверске инфраструктуре врши у до 6 једнаких
кварталних рата, од којих прва доспева најраније 30.09.2019, а последња најкасније
21.12.2020. године. Такође, на страни 9. конкурсне документације је наведено да је
понуђач дужан да обезбеди хостинг опреме у сопственом дата центру још шест месеци
после примопредаје пројекта, без додатне надокнаде.
С тим у вези, у обрасцу структуре цене на страни 54. конкурсне документације
у колони ''Јединична цена без ПДВ-а'' понуђачи треба да искажу вредност услуга хостинга
за 1 месец, док у колони ''Укупно(3х4) без ПДВ-а'', под ставкама од 1-6, понуђачи треба да

искажу вредност сваке кварталне рате (за 3 месеца), а у укупном збиру укупну вредност
без ПДВ-а за услуге хостинга за 18 месеци.
У вези плаћања услуге хостинга хардверске опреме напомињемо да ће се исто
вршити по завршетку сваког квартала, с тим да ће се записник о квантитативном и
квалитативном пријему услуге вршити након извршења целокупне услуге хостинга како је
наведено на страни 26. конкурсне документације.
Сходно изнетом у оквиру поглавља „V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ
ДЕО ПОНУДЕ“ у оквиру Обрасца 12 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА БР. ЈН 6/2019 - ИЗРАДА,
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА РЕГИСТРА ЗА
ЈЕДИНСТВЕНУ ЕВИДЕНЦИЈУ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА СА ПРАТЕЋОМ
РАЧУНАРСКОМ ОПРЕМОМ И ЛИЦЕНЦАМА(РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ) ставка под
бројем „II ХОСТИНГ ХАРДВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ“ мења се и гласи:
II ХОСТИНГ ХАРДВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Р. Бр

Опис

1.

2.

1
2
3
4
5
6

Хостинг хардверске
инфраструктуре – 1 рата
Хостинг хардверске
инфраструктуре – 2 рата
Хостинг хардверске
инфраструктуре – 3 рата
Хостинг хардверске
инфраструктуре – 4 рата
Хостинг хардверске
инфраструктуре – 5 рата
Хостинг хардверске
инфраструктуре – 6 рата

Количина
3.

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупно
(3х4)
без ПДВ-а

4.

5.

3 месецa
3 месецa
3 месецa
3 месецa
3 месецa
3 месецa
Хостинг хардверске инфраструктуре - УКУПНО:

II – Хостинг хардверске инфраструктуре - без ПДВ-а
II - Хостинг хардверске инфраструктуре - са ПДВ-ом
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
1. у колону 4 уписати колико износи јединична цена услуге хостинга за 1 месец без ПДВа;
2. у колону 5 уписати укупну цену хостинга за 3 месецa без ПДВ-а - помножити
вредности из колона 3 и 4.

3. у делу ''Хостинг хардверске инфраструктуре – УКУПНО'' уписати збир свих ставки из
колоне под редним бр. 5
4. у делу ''II – Хостинг хардверске инфраструктуре - без ПДВ-а'' уписати укупан износ
хостинга хардверске инфраструктуре без ПДВ-а;
5. у делу '' II – Хостинг хардверске инфраструктуре - са ПДВ-ом'' уписати укупан износ
хостинга хардверске инфраструктуре са ПДВ-ом;
5. ПИТАЊЕ: На страни 56. конкурсне документације Наручилац је
предвидео да се одржавање софтверских лиценци наплаћује у 6 рата, и да свака рата
има количину (трајање) 16 месеци. Одржавање софтверских лиценци је услуга која се
наплаћује на одређени временски период, у овом случају на 16 месеци. Сматрамо да је
за Наручиоца довољно да зна јединичну цену месечног одржавања, и укупну цену
одржавања. Уколико нисмо у праву, молимо за објашњење које цифре да упишемо у
колоне 2-6?
ОДГОВОР:
На страни 26. конкурсне документације, у табели под тачком 4. за услуге
одржавања лиценци наведено је да се плаћање врши у до 6 једнаких кварталних рата од
којих прва доспева најраније 30.09.2019, а последња најкасније 21.12.2020. године
С тим у вези, услуга одржавања софтверских лиценци врши се у периоду од 18
месеци, уместо 16 месеци како је то наведено у обрасцу структуре цене на страни 56.
конкурсне документације. Такође, у вези исказивања јединичних и укупних цена
одржавања софтверских лиценци у обрасцу структуре цене напомињемо да у колони
''Јединична цена без ПДВ-а'' понуђачи треба да искажу вредност услуге одржавања
софтверских лиценци за 1 месец, док у колони ''Укупно(3х4) без ПДВ-а'', под ставкама од
1-6, понуђачи треба да искажу вредност сваке кварталне рате (за 3 месеца), а у укупном
збиру укупну вредност без ПДВ-а за услуге одржавање софтверских лиценци за 18
месеци.
Сходно изнетом у оквиру поглавља „V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ
ДЕО ПОНУДЕ“ у оквиру Обрасца 12 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА БР. ЈН 6/2019 - ИЗРАДА,
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА РЕГИСТРА ЗА
ЈЕДИНСТВЕНУ ЕВИДЕНЦИЈУ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА СА ПРАТЕЋОМ
РАЧУНАРСКОМ ОПРЕМОМ И ЛИЦЕНЦАМА(РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ) ставка под
бројем „ IV ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ“ мења се и гласи:
IV ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ
Р. Бр

Опис

Количина

1.

2.
Одржавање софтверских лиценци
– 1 рата
Одржавање софтверских лиценци
– 2 рата

3.
3 месецa

1
2

3 месецa

Јединична
цена
без ПДВ-а

Укупно
(3х4)
без ПДВ-а

4.

5.

3
4
5
6

Одржавање софтверских лиценци
– 3 рата
Одржавање софтверских лиценци
– 4 рата
Одржавање софтверских лиценци
– 5 рата
Одржавање софтверских лиценци
– 6 рата

3 месецa
3 месецa
3 месецa
3 месецa

Одржавање софтверских лиценци - УКУПНО:
IV– Одржавање софтверских лиценци - без ПДВ-а
IV- Одржавање софтвреских лиценци - са ПДВ-ом
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
1. у колону 4 уписати колико износи јединична цена услуге одржавања софтверских
лиценци за 1 месец без ПДВ-а;
2. у колону 5 уписати укупну цену одржавања софтверских лиценци за 3 месецa без ПДВа - помножити вредности из колона 3 и 4.
3. у делу ''Одржавање софтверских лиценци – УКУПНО'' уписати збир свих ставки из
колоне под редним бр. 5
4. у делу ''IV – Одржавање софтверских лиценци - без ПДВ-а'' уписати укупан износ
oдржавањa софтверских лиценци без ПДВ-а;
5. у делу '' IV – Одржавање софтверских лиценци - са ПДВ-ом'' уписати укупан износ
oдржавањa софтверских лиценци са ПДВ-ом;
6. ПИТАЊЕ: Цене услуга имплементације, за сваку од 16 предвиђених
фаза се уписују у табелу на страни 57. Цена за СОФТВЕР (ИМПЛЕМЕНТИРАНО
РЕШЕЊЕ) се уписује само у табелу III СОФТВЕР И СОФТВЕРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ на
страни 55. На страни 26. су дефинисани услови плаћања из којих се закључује да услуге
имплементације и СОФТВЕР наплаћују идентичном динамиком. Да ли смо у праву да
ће се софтвер плаћати у 16 фаза, чије ће вредности процентуално одговарати фазама
плаћања услуга имплементације? Пример: Ако услуге имплементације коштају 100
РСД, а СОФТВЕР 200 РСД, по завршетку фазе ”Припрема пројекта” се издају две
фактуре на износ 10% од вредности сваке ставке, то јест ”Фаза припреме пројекта –
услуге имплементације” од 10 РСД и ”Фаза приптеме пројекта – СОФТВЕР” од 20
РСД.
Ако смо за све наведено у праву, да ли можемо да приложимо табелу
динамике плаћања за софтвер, по описаном моделу, приликом предаје понуде, као
прилог понуде?
ОДГОВОР:
На страни 26. конкурсне документације у табели која се односи на динамику
плаћања, од тачке 5. до 10. наведени су максимални проценти плаћања од укупне
вредности софтвера и услуге имплементације, што јасно указује да се плаћања врше истом
динамиком.

С тим у вези, не постоји обавеза да понуђачи сачине динамику плаћања за
софтвер, али исти то могу учинити и приложити је уз понуду уколико им је то неопходно
ради потпунијег сачињавања понуде.

НАПОМЕНА:
Горе наведена измена се сматра саставним делом конкурсне документације за
јавну набавку у отвореном поступку добара - Израда, имплементација и одржавање
информационог система регистра за јединствену евиденцију корисника јавних средстава
са пратећом рачунарском опремом и лиценцама (Регистар запослених), ЈН 6/2019

Комисија за јавну набавку

