АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА
КАРГО“Београд, Немањина 6
.................................................................................................................................................
ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2020-774
Датум: 13.08.2020.године
Предмет: Измена и допуна број 2 конкурсне документације Обнова лиценци за SAP,
ЈНОП/19
Услед техничке грешке у одређеним деловима конкурсне документације је остало да се
набавка спроводи као јавна набавка мале вредности, а треба ставити да се спроводи као
отворени поступак. Такође у одређеним деловима је остало да је набавка услуге, а у
ствари је набавка добара. Уместо Сектор за набавке и централна стоваришта, треба да
стоји Центар за набавке и централна стоваришта.
Услед превеликог број измена и допуна, објавиће се на порталу и сајту Наручиоца
„Обавештење о продужењу рока за подношење понуда“
На страни 3 конкурсне стоји:
2.Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности – набавкa
добара, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности ЈНОП/19 је набавка добара: Обнова лиценци за
SAP
Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству наручиоца и да је достави у
року од 9 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу Управе за
јавне набавке тј. најкасније до 17.08.2020 године до 10.00 часова (по локалном времену),
без обзира на начин подношења и то на адресу: "Србија Карго" а.д. Београд - Сектор за
набавке и централна стоваришта, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, или
донесе лично у собу 510 на трећем спрату.
Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара и на којој се, на предњој страни, ставља заводни печат понуђача, назначава број
и датум понуде и наводи текст: "Понуда за јавну набавку у отвореном поступку
услуга Обнова лиценци за SAP JНОП/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Мења се и гласи:
2.Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка у отвореном поступку – набавкa
добара, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке у отвореном поступку ЈНОП/19 је набавка добара: Обнова
лиценци за SAP
Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству наручиоца и да је достави у
року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу Управе за
јавне набавке тј. најкасније до 17.08.2020 године до 10.00 часова (по локалном времену),
без обзира на начин подношења и то на адресу: "Србија Карго" а.д. Београд - Центар за
набавке и централна стоваришта, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, или
донесе лично у собу 510 на трећем спрату.
Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара и на којој се, на предњој страни, ставља заводни печат понуђача, назначава број
и датум понуде и наводи текст: "Понуда за јавну набавку у отвореном поступку
добара Обнова лиценци за SAP JНОП/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На страни 4 конкурсне стоји:
9. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Купац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
10. Контакт
Контакт: „Србија Карго“ а.д. Београд, Сектор за набавке и централна стоваришта,
Београд, ул. Немањина 6, nabavke@srbcargo.rs радним даном од 9-15 часова.
Мења се и гласи:
9. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Купац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.
10. Контакт
Контакт: „Србија Карго“а.д. Београд, Центар за набавке и централна стоваришта,
Београд, ул. Немањина 6, nabavke@srbcargo.rs радним даном од 9-15 часова.
На страни 5 конкурсне стоји:
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности ЈНОП/19 је набавка добара: Обнова лиценци за SAP
Ознака из ОРН: 4800000 – Програмски пакети и информациони сиситеми

Мења се и гласи:
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке у отвореном поступку ЈНОП/19 је набавка добара: Обнова лиценци
за SAP
Ознака из ОРН: 4800000 – Програмски пакети и информациони сиситеми
На страни 10 конкурсне стоји:
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: “СРБИЈА КАРГО“ а.д.
Београд – Сектор за набавке и централна стоваришта, улица Немањима 6, 11000
Београд , са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку у отвореном поступку добара
– Обнова лиценци за SAP, ЈНОП/19 – НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну
набавку у отвореном поступку добара – Обнова лиценци за SAP, ЈНОП/19– НЕ
ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде за јавну набавку у отвореном поступку добара –
Обнова лиценци за SAP, ЈНОП/19– НЕ ОТВАРАТИ” или „Измена и допуна понуде за
јавну набавку у отвореном поступку добара - Обнова лиценци за SAP, ЈНОП/19– НЕ
ОТВАРАТИ“
Мења се и гласи:
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: “СРБИЈА КАРГО“а.д.
Београд – Центар за набавке и централна стоваришта, улица Немањима 6, 11000
Београд , са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку у отвореном поступку добара – Обнова лиценци за
SAP, ЈНОП/19 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку добара – Обнова лиценци за
SAP, ЈНОП/19– НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку у отвореном поступку добара – Обнова лиценци за
SAP, ЈНОП/19– НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку добара - Обнова
лиценци за SAP, ЈНОП/19– НЕ ОТВАРАТИ“

На страни 14 конкурсне стоји:
16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца
“СРБИЈА КАРГО” а.д. Београд – Сектор за набавке и централна стоваришта ул.
Немањина 6, 11000 Београд или путем електронске поште на email
nabavke.kargo@srbrail.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Мења се и гласи:
16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца
“СРБИЈА КАРГО” а.д. Београд – Центар за набавке и централна стоваришта ул.
Немањина 6, 11000 Београд или путем електронске поште на email nabavke@srbcargo.rs
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

На страни 18 конкурсне стоји:
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ..................................од ..................................... за
Обнова лиценци за SAP - ЈНОП/19

јавну набавку

услуга

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Правно лице разврстано по величини:
-микро
-мало
-средње
-велико
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке
извршити подизвођач:
2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Нап омена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

2)

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Правно лице разврстано по величини:
-микро
-мало
-средње
-велико
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Правно лице разврстано по величини:
-микро
-мало
-средње
-велико
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:

Правно лице разврстано по величини:
-микро
-мало
-средње
-велико
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.

Комерцијални услови понуде:
Укупна Вредност понуде без ПДВ-а:
Вредност ПДВ-а:
Вредност понуде са ПДВ-ом:
Начин и рок плаћања:
Рок испоруке (максимално 30 дана):
Паритет испоруке:
Гарантни рок (минимално 12 месеци):
Важност понуде:
Остало:
Датум
....................................

45 дана
Немањина 6
90 дана
Понуђач
.........................................

М. П

Мења се и гласи:
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ..................................од ..................................... за јавну набавку добара
Обнова лиценци за SAP - ЈНОП/19
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Правно лице разврстано по величини:
-микро
-мало
-средње
-велико
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:
2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Нап омена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Правно лице разврстано по величини:
-микро
-мало
-средње
-велико
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Правно лице разврстано по величини:
-микро
-мало
-средње
-велико
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Правно лице разврстано по величини:
-микро
-мало
-средње
-велико
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
Комерцијални услови понуде:
Укупна Вредност понуде без ПДВ-а:
Вредност ПДВ-а:
Вредност понуде са ПДВ-ом:
Начин и рок плаћања:
Рок испоруке (максимално 30 дана):
Паритет испоруке:
Гарантни рок (минимално 12 месеци):
Важност понуде:
Остало:

45 дана
Немањина 6
90 дана

Датум

Понуђач

....................................

.........................................
М. П.

На страни 22 конкурсне стоји:
Предмет Уговора
Члан 1.
Овим Уговором утврђују се права и обавезе Купца и Продавца насталих по основу
купопродаје услуге: Обнова лиценци за SAP (у дањем тексту услуга) који су предмет
овог Уговора , у свему према прихваћеној понуди Продавца број …………………….
године са спецификацијом и техничким описом као Прилогом 1 овог уговора
Редни
број
1.
2.
3.
4.

ОПИС

Кол.

SAP Application Developer User licenca
SAP Application (ERP) Professional User
licence
SAP Application Payrol Processing
Sybase

1
50

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

8
1

Цене
Члан 3.
Уговорена цена услуге је фиксна у оквиру уговорених услова и рока испоруке.
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Купац ће плаћање вршити на основу рачуна за услугу, на текући
рачун Продавца:........................................код банке..............................................са матичним
бројем:.......................................Плаћање ће се вршити на основу рачуна које издаје
Продавац и то у року од 45 дана од дана настанка ДПО, а након закључења овог уговора
у свему и на начин утврђеним овим уговором и у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Даном настанка ДПО сматра се дан
када Продавац испостави рачун, са отпремницом, а по извршеној услузи..
Мења се и гласи:
Предмет Уговора
Члан 1.
Овим Уговором утврђују се права и обавезе Купца и Продавца насталих по основу
купопродаје добара: Обнова лиценци за SAP (у дањем тексту добра) који су предмет
овог Уговора , у свему према прихваћеној понуди Продавца број …………………….
године са спецификацијом и техничким описом као Прилогом 1 овог уговора
Редни
број
1.

ОПИС

Кол.

SAP Application Developer User licenca

1

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

2.
3.
4.

SAP Application (ERP) Professional User 50
licence
SAP Application Payrol Processing
8
Sybase
1

Цене
Члан 3.
Уговорена цена добара је фиксна у оквиру уговорених услова и рока испоруке.
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Купац ће плаћање вршити на основу рачуна за добра, на текући
рачун Продавца:........................................код банке..............................................са матичним
бројем:.......................................Плаћање ће се вршити на основу рачуна које издаје
Продавац и то у року од 45 дана од дана настанка ДПО, а након закључења овог уговора
у свему и на начин утврђеним овим уговором и у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Даном настанка ДПО сматра се дан
када Продавац испостави рачун, са отпремницом.

На страни 26 конкурсне стоји:
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE
За јавну набавку услуга – Обнова лиценци за SAP - ЈНОП/19
Понуђач:.............................................. Понуда број...................................
Редни
број
1.
2.
3.
4.

ОПИС

Кол.

SAP Application Developer User licenca
SAP Application (ERP) Professional User
licence
SAP Application Payrol Processing
Sybase
УКУПНО

1
50

Јединична Укупна
цена без
цена без
ПДВ-а
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

8
1

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а: ........................................ Рсд
ПДВ

........................................ Рсд

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом: ........................................ Рсд

У ....................................
Дана.................

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
.....................................................
М.П.

Напомена:
Образац оверава и потписује овлашћено лице.

Мења се и гласи:
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE
За јавну набавку добара – Обнова лиценци за SAP - ЈНОП/19
Понуђач:.............................................. Понуда број...................................
Редни
број
1.
2.
3.
4.

ОПИС

Кол.

SAP Application Developer User licenca
SAP Application (ERP) Professional User
licence
SAP Application Payrol Processing
Sybase
УКУПНО

1
50

Јединична Укупна
цена без
цена без
ПДВ-а
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

8
1

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а: ........................................ Рсд
ПДВ

........................................ Рсд

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом: ........................................ Рсд

У ....................................

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Дана.................

.....................................................
М.П.

Напомена:
Образац оверава и потписује овлашћено лице.

На страни 27 конкурсне стоји:
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
За јавну набавку услуга – Обнова лиценци за SAP- ЈНОП/19
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ....................................... , доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА
Трошкови прибављања средства обезбеђења
Остали трошкови припремања понуда – израда
узорка или модела ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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, Купац 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

Мења се и гласи:
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
За јавну набавку добара – Обнова лиценци за SAP- ЈНОП/19
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ....................................... , доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА
Трошкови прибављања средства обезбеђења
Остали трошкови припремања понуда – израда
узорка или модела ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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, Купац 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

На страни 28 конкурсне стоји:
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
За јавну набавку услуга – Обнова лиценци за SAP - ЈНОП/19
У складу са чланом 26. Закона, .................................................... даје:
(Назив понуђача)
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам
понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Обнова лиценци за SAP
- ЈНОП/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну заштиту конкуренције.
Организација надлежна заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Мења се и гласи:
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
За јавну набавку добара – Обнова лиценци за SAP - ЈНОП/19
У складу са чланом 26. Закона, .................................................... даје:
(Назив понуђача)
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке у отвореном поступку добара – Обнова лиценци за SAP ЈНОП/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну заштиту конкуренције.
Организација надлежна заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

На страни 29 конкурсне стоји:
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ чл.75. и 76. ЗАКОНА о ЈН
За јавну набавку услуга – Обнова лиценци за SAP - ЈНОП/19
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

кривичном

ИЗЈАВУ
Понуђач ................................................................................ поступку јавне набавке мале
вредности услуга – Обнова лиценци за SAP - ЈНОП/19, испуњава све услове из чл. 75.
и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) 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 (чл. 75. ст. 2. Закона).
5) Да испуњава све додатне наведене услове.
Купац задржава право, сходно члану 79. ст.1 ЗЈН, да може од понуђача чија понуда буде
оцењена као најповољнија, захтевати оригинал или оверене копије свих или појединих
доказа.
Место:..............................
Понуђач
.......................................................
Датум .............................

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Мења се и гласи:
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ чл.75. и 76. ЗАКОНА о ЈН
За јавну набавку добара – Обнова лиценци за SAP - ЈНОП/19
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

кривичном

ИЗЈАВУ
Понуђач
................................................................................ поступку јавне набавке у
отвореном поступку добара – Обнова лиценци за SAP - ЈНОП/19, испуњава све услове
из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) 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 (чл. 75. ст. 2. Закона).
5) Да испуњава све додатне наведене услове.
Купац задржава право, сходно члану 79. ст.1 ЗЈН, да може од понуђача чија понуда буде
оцењена као најповољнија, захтевати оригинал или оверене копије свих или појединих
доказа.
Место:..............................
Понуђач
.......................................................
Датум .............................

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

На страни 30 конкурсне стоји:
XII ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
За јавну набавку услуга – Обнова лиценци за SAP - ЈНОП/19 (доставља се уз
понуду)
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платог промета, ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:
Седиште/адреса:
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун:
Код банке:
И З Д А Ј Е
КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ:
„Србија Карго“а.д.
Седиште/адреса:
Београд, Немањина бр.6

Текући рачун: 205-222962-17
Матични број: 21127116 ПИБ: 109108446
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
За корисника бланко, соло менице
Предајемо вам бланко соло меницу и то, бр. ___________, и овлашћујемо „Србија
Карго“а.д. Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ
једна меница - 5% од вредности понуде без ПДВ-а, односно_______________ динара, у
сврху гаранције за озбиљност понуде са роком важења 30 дана дуже од предвиђеног рока
важења понуде.
Овлашћује се „Србија Карго“ а.д. Београд као Поверилац, да у складу са одредбама
наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, на први
позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна Дужника код
банке, а у корист рачуна Повериоца - „Србија Карго“а.д. Београд
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да
поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног
недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и
истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за
наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.
Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица
заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, промене
печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2020. године
ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________

М.П.

Мења се и гласи:
XII ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
За јавну набавку добара – Обнова лиценци за SAP - ЈНОП/19 (доставља се уз
понуду)
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платог промета, ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:
Седиште/адреса:
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун:
Код банке:
И З Д А Ј Е
КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: „Србија Карго“а.д.
Седиште/адреса: Београд, Немањина бр.6

Текући рачун: 205-222962-17
Матични број: 21127116 ПИБ: 109108446
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
За корисника бланко, соло менице
Предајемо вам бланко соло меницу и то, бр. ___________, и овлашћујемо „Србија
Карго“а.д. Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ једна
меница - 5% од вредности понуде без ПДВ-а, односно_______________ динара, у сврху
гаранције за озбиљност понуде са роком важења 30 дана дуже од предвиђеног рока
важења понуде.
Овлашћује се „Србија Карго“ а.д. Београд као Поверилац, да у складу са одредбама
наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, на први
позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна Дужника код
банке, а у корист рачуна Повериоца - „Србија Карго“а.д. Београд
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да
поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног
недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и
истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за
наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.
Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица
заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, промене
печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2020. године
ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________

М.П

На страни 31 конкурсне стоји:
XIII ПРЕГЛЕД ДОСТАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,
за оцену испуњености услова за јавну набавку мале вредности:
Обнова лиценци за SAP - ЈНОП/19

Образац
/
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Документација

Достављено

Докази из члана 75. ЗЈН
Образац понуде
Модел уговора
Образац структуре ценe
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о испуњавању услова (чл.75 ст. 2)
Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде
Преглед достављене документације

да – не
да – не
да – не
да – не
да – не
да – не
да – не
да – не
да – не

Напомена: Понуђач заокружује шта је достављено од документације.

Датум

......................................

Понуђач
МП

........................................

Мења се и гласи:
XIII ПРЕГЛЕД ДОСТАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,
за оцену испуњености услова за јавну набавку у отвореном поступку: Обнова лиценци
за SAP - ЈНОП/19

Образац
/
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Документација

Достављено

Докази из члана 75. ЗЈН
Образац понуде
Модел уговора
Образац структуре ценe
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о испуњавању услова (чл.75 ст. 2)
Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде
Преглед достављене документације

да – не
да – не
да – не
да – не
да – не
да – не
да – не
да – не
да – не

Напомена: Понуђач заокружује шта је достављено од документације.

Датум

......................................

Понуђач
МП

........................................

