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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 6/2014, деловодни број 06-301/1 od
18.8.2014.godine и Решења о образовању комисије за јавну набавку 6/2014
деловодни број 06-301/2 od 18.8.2014.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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Конкурсна документација има укупно 26 страна.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Архив Југославије – Установа културе од националног значаја
Адреса: Васе Пелагића 33, Београд
Интернет страница: http//www.arhivyu.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале
вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 6/2014 су услуге дигитализације.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
5. Контакт лице
Лице за контакт: Јелена Виловић
Е - mail адреса jelena.v@arhivyu.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 6/2014 су услуге дигитализације.
Oзнака из општег речника набавке – Услуге базе података - 72320000
2. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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III ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ-УСЛУГЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
Услуге дигитализације које су предмет набавке број 6/2014 обухватају
дигитализацију архивске грађе и архитектонских планова.
Архивску грађу коју је потребно дигитализовати чини укупно 56000
страна разноврсних архивских докумената, руком писаног, на машини
куцаног и штампаног текста и техничких цртежа - архитектонских планова,
величине до А0 формата. (У наведеном броју од 56000 страна укључено је
3000 архитектонских планова).
С обзиром да су предмет услуге културна добра, односно архивска
грађа, неопходно је пажљиво руковање како не би дошло до њеног
оштећења током скенирања, а књиговезачки увезана документа не смеју се
раскоричавати. Скенирање књиговезачки увезаних документа се мора
обавити на наменским скенерима (скенерима предвиђеним за скенирање
књига).
За спровођење дигитализације архивске грађе Понуђач мора
поседовати одговарајуће скенере, није дозвољена дигитализација
дигиталним фотоапаратима. За документа до формата А1 није дозвољено
коришћење проточних скенера.
Документа се морају скенирати у боји, у TIF формату без компресије,
у резолуцији од 300 до 600 dpi, дубина боја 24 bit. Није дозвољено
скенирање у JPG формату и накнадно пребацивање у TIF формат. За
Наручиоца је неприхватљиво парцијално скенирање делова документа
(појединачне стране) и њихово накнадно спајање.
Груписање дигиталних докумената унутар фолдера мора одговарати
стању оригиналне грађе, уколико наручилац другачије не наведе, а за сваку
групу докумената потребно је снимати референтни калибратор боја и
оштрине. Прецизна шема именовања дигиталних докумената биће
достављена изабраном Понуђачу.
Понуђач ће дигитална документа копирати на преносни диск који
обезбеђује Наручилац, а по захтеву их може нарезивати и на DVD дискове, и
тако их сукцесивно (најмање једном у месец дана) предавати Наручиоцу.
Структура и именовање експортованих података мора бити прилагођена
захтевима Наручиоца. Сет потребних метаподатака за сваки документ
креираће се у договору са Понуђачем.
Након процеса скенирања, документа треба вратити у оригиналне
архивске кутије не нарушавајући њихов изворни редослед у кутијама из
којих су били извађени.
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Приликом преузимања докумената на скенирање потписаће се
записник о примопредаји између представника Наручиоца и одговорног
лица Понуђача.
Трошкове транспорта архивске грађе сноси Понуђач.
Није дозвољено коришћење или накнадно уступање дигиталних
копија трећим лицима, а након што Наручилац провери преузете дигиталне
копије потребно је да Понуђач обрише све податке са својих дискова.
Напомена: Услуге дигитализације аривских документара назначених у
опису предмета јавне набавке реализоваће се сукцесивно у периоду
важења уговора, у складу са динамиком коју одређује Наручилац.
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Наручилац ће плаћања вршити најкасније у року од 15 дана од дана
испостављене фактуре Понуђача.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтеви у погледу рока извршења услуга
Рок за извршење услуге дигитализације архивских докумената је шест
месеци од дана потписивања уговора.
Захтеви у погледу места извршења услуга
Уколико Понуђач не припада групацији установа културе, скенирање
докумената до формата А3 мора се обавити у Архиву, а сва документа већег
формата која се скенирају ван Архива биће праћена од стране стално
запосленог радника у Архиву.
Захтеви у погледу рекламационог рока
У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету
извршених услуга, Понуђач је дужан да исте отклони најкасније у року од 3
дана од часа пријема рекламације од стране Наручиоца.
Захтеви у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
понуда.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Р
б
р

УСЛОВИ
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН:

УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА ( ДОКАЗИ ИЗ ЧЛАНА 77. ЗЈН)

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је понуђач регистрован код
надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар
1

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
2

3 Да понуђачу није изречена мера
забране обављања делатности,
која је на снази у време
објављивања односно слања

Извод из регистра привредних субјеката Агенције за
привредне регистре или Потврда (Решење) Привредног
или Трговинског суда.
Уколико је понуђач предузетник доставља извод из
регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра
Уколико је понуђач физичко лице за испуњеност овог
услова није обавезан да достави доказ
За сваког законског заступника понуђача (правног лица), као
и за понуђача који има статус предузетника или физичког
лица:
Извод из казнене евиденције коју издаје надлежна ПУ
МУП-а
За понуђача - правно лице (уколико понуђач има статус
предузетника или физичког лица, ове доказе не доставља):
За кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре:
а) Уверење Основног суда, за кривична дела за која је као
главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до
10 и 10 година)
б) Уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као
главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година)
- За дела организованог криминала:
ц) Уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду
Напомена: уколико се уверење једног суда односи и на
кривична дела из надлежности другог суда, и уколико је то у
уверењу наведено, довољно је да понуђач достави то уверење
(нпр. уколико се уверење Основног суда односи на кривична
дела из надлежности Основног и Вишег суда, довољно је
доставити само уверење Основног суда, али се поред тога
мора доставити и уверење Вишег суда, Посебно одељење у
Београду, за дела организованог криминала)
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда;
Потврде Привредног I Прекршајног суда ИЛИ Потврда
Агенције за привредне регистре.
Уколико је понуђач предузетник, као доказ доставља само
Потврду Прекршајног суда или Потврду Агенције за
привредне регистре
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позива за подношење понуда

4 Да је понуђач измирио доспеле

порезе, доприносе и друге јавне
даџбине у складу са прописима
Републике Србије или стране
државе ако има седиште на њеној
територији

Уколико је понуђач физичко лице, као доказ доставља само
Потврду Прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова
(ове потврде морају бити издате након објављивања позива
за подношење понуда)
Потврде надлежног пореског органа:
Потврда (уверење) Пореске управе Министарства
финансија Републике Србије
Потврда (уверење) надлежне јединице локалне
самоуправе о измереним обавезама по основу локалних
јавних прихода. Уколико понуђач има обавезу измирења
локалних јавних прихода на више различитих општина и/или
градова, у обавези је да достави наведену потврду за сваку од
тих општина и/или градова
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда;
Ове доказе достављају сви понуђачи – правна лица,
предузетници и физичка лица
Испуњеност обавезних услова може се доказивати
одговарајућом изјавом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
5

Кадровски капацитет: да понуђач
располаже
неопходним
кадровским
капацитетом
што
подразумева да мора имати
најмање једног запосленог који
има искуства у имплементацији
стандарних шема метаподатака као
што је нпр. DC (Dublin Core).

Понуђач доставља копију М пријаве запосленог на обавезно
осигурање у РФПИО и одговарајућу потврду о раду са
метаподацима

ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА НА
ПРОПИСАНИМ ОБРАСЦИМА ОД БРОЈА 1 ДО 5
6

7

8

Образац изјаве о независној понуди (Образац 2)
У случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју
примерака и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се
достављају у оквиру заједничке понуде
Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 3)
У случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју
примерака и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се
достављају у оквиру заједничке понуде
Образац трошкова припреме понуде (Образац 4)
У случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју
примерака и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се
достављају у оквиру заједничке понуде.
У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати
неприхватљивом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О
САСТАВЉЕНА

ЈЕЗИКУ

НА

КОЈЕМ

ПОНУДА

МОРА

ДА

БУДЕ

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Архив Југославије, Васе Пелагића 33, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга - дигитализације, ЈНМВ бр.
6/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 29.8.2014. до 12 часова.
Напомена:
Водити рачуна о роковима за подношење понуда (чл. 95. Закона). Рок за
подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки
Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако
последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у
неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног
дана (нпр. уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу,
када наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог наредног
радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан –
нпр. државни празник).
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и
датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена
непосредно наручулац 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.
Понуда мора да садржи:
- Образац понуде
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-

Доказе за испуњеност обавезних и додатних услова у складу са
упутствима за испуњење обавезних и додатних услова датих у
конкурсној документацији
Модел уговора
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75.став 2

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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: Архив
Југославије, Београд, Васе Пелагића 33, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга – дигитализације, ЈНМВ бр.
6/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – дигитализације, ЈНМВ бр.
6/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – дигитализације ЈНМВ бр.
6/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – дигитализације,
ЈНМВ бр. 6/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
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6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити
наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова
који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са
Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде
мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење
уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством
како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са
законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно
одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 15 дана од дана испостављања фактуре понуђача.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења
радова)
Рок за извршење услуге је шест месеци од дана потписивања уговора.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
понуда.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,
са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне
јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без
пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити
у складу са чланом 92. Закона.
10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац
ставља на располагање.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на e-mail jelena.v@arhivyu.rs.] тражити од
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наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију 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,
ЈНМВ бр. 6/2014.
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. Закона.
12. 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, односно његовог подизвођача (члан 93.
Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
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.
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13. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у
тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива
на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у
висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како
да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро
извршење посла мора да се продужи.
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума
„Најнижа понуђена цена“.
15. ПОШТОВАЊЕ
ПРОПИСА

ОБАВЕЗА

КОЈЕ

ПРОИЗИЛАЗЕ

ИЗ

ВАЖЕЋИХ

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу X
конкурсне документације).
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, електронском поштом на e-mail jelena.v@arhivyu.rs или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
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Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева.
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 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење
захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у изнoсу од 40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57,
шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број
или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике
Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку
услуга дигитализације, број 6/2014
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
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
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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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
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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.
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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Услуге дигитализације за потребе
Архива Југославије
Ред.
број

ОПИС ПОЗИЦИЈА
Дигитализација архивске грађе

1.
2.

Дигитализација архитектонских
планова

Колич
ина
53000

Јединична
цена

Укупна цена без ПДВ-а

3000

УКУПНО СА ПДВ:

Цена, рок и начин плаћања:
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Место и начин испоруке

У року од 15 дана од дана пријема
испостављене фактуре за испоручени
материјал
Дигитализација ће се реализовати сукцесивно у
периоду важења уговора, у складу са
динамиком коју одређује Наручилац.

Објекат Наручиоца у Београду, улица Васе
Пелагића број 33

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

_____________________________
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Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Закључен између:
Наручиоца Архив Југославије - Установа културе од националног значаја
са седиштем у Београду, улица Васе Пелагића 33, ПИБ: 1 0 1 2 8 8 2 6 8 Матични
број: 0 7 0 3 0 6 7 3
Број рачуна: 840-925664-52 Назив банке: Управа за трезор,
Телефон:3690-252, Телефакс: 306-66-35
кога заступа Миладин Милошевић, в.д. директора
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Извршилац),
Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА је регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна
поводом дигитализације архивске грађе за потребе Наручиоца .
Члан 1.
Наручилац уступа а Извршилац прихвата обавезу да
изврши услуге
дигитализације архивске грађе, у свему према Понуди Извршиоца број
_____________ од _____________ 2014. године, која чини саставни део овог
уговора.
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да укупна уговорена цена за услуге
дигитализације архивске грађе из члана 1. овог уговора износи ______________
РСД,словима (_____________________________________________), без ПДВ.
У оквиру укупно уговорене цене из става 1 овог члана, Наручилац ће
вршити плаћање Извршиоцу у року од 15 дана од дана пријема испостављене
фактуре
Извршиоца
за
испоручени
материјал
на
рачун
Извршиоца________________________ код ______________________.
Члан 3.
Уговорне стране су се споразумеле да ће Наручилац предати Извршиоцу
ради дигитализације 56000 страна разноврсних архивских докумената, руком
писаног, на машини куцаног и штампаног текста и техничких цртежа –
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архитектонских планова, величине до А0 формата (3000 архитектонских планова),
којом приликом ће бити потписан записник о примопредаји.
Извршилац се обавезује да са архивском грађом поступа са пажњом доброг
домаћина како не би дошло до њеног оштећења.
Извршилац се обавезује да књиговезачки увезана документа неће
раскоричавати већ ће скенирање обавити на наменским скенерима предвиђеним
за скенирање књига.
Извршилац се обавезује да ће дигитализацију архивске грађе извршити на
одговарајућим скенерима, те да неће користити дигитални фотоапарат нити
проточни скенер за документа до формата А1.
Члан 4.
Извршилац се обавезује да ће дигитализацију вршити на одговарајућим
скенерима у TIF формату без компресије, у резолуцији од 300 до 600 dpi,
дубина боја 24 bit.
Извршилац се обавезује да ће груписати дигитална документа унутар
фолдера према стању оригиналне архивске грађе, уколико наручилац не
наведе другачије, а за сваку групу докумената снимиће референтни калибратор
боја и оштрине.
Уколико Наручилац установи недостатак у квалитету и количини
испорученог дигитализованог материјала дужан је да о томе одмах обавести
Извршиоца и да га позове да најкасније у року од 3 дана отклони ове
недостатке, односно испоручи материјал сагласно уговореном квалитету и
количини.
Члан 5.
Извршилац се обавезује да ће дигитализацију архивске грађе извршити у
року од шест месеци од дана потписивања уговора.
Услуге дигитализације које су предмет овог уговора реализоваће се
сукцесивно у периоду важења уговора, у складу са динамиком коју одређује
Наручилац.
Члан 6.
Извршилац се обавезује да изврши услугу дигитализације и испоручи
дигитална документа на преносном диску који обезбеђује Наручилац, а по захтеву
Наручиоца их може нарезивати и на DVD дискове, и тако их сукцесивно предавати
Наручиоцу.
Извршилац се обавезује да ће структура и именовање експортованих
података бити прилагођена захтевима наручиоца.
Место испоруке је објекат Наручиоца у Београду, ул. Васе Пелагића, број
33.

Члан 7.
Извршилац се обавезује да ће након процеса скенирања документа
вратити у оригиналне архивске кутије не нарушавајући њихов изворни
редослед.
Извршилац се обавезује да неће давати на коришћење дигиталне копије
трећим лицима и да ће након провере преузетих дигиталних копија од стране
Наручиоца, обрисати све податке са својих дискова.
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Члан 8.
Извршилац се обавезује да сноси све трошкове транспорта архивске
грађе.
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених
представника уговорних страна.
Свака уговорна страна може раскинути овај уговор писменим путем, уз
отказни рок од 15 дана, уколико друга уговорна страна не испуњава у целости
Уговором преузете обавезе и тиме наноси штету другој уговорној страни,
задржавајући право на накнаду трошкова насталих до тада у реализацији
посла.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да се измене или допуне уговора могу
вршити искључиво у писменој форми, уз обострану сагласност уговорних
страна.
Члан 11.
За све што овим Уговором није предвиђено, примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 12.
Уговорне стране се обавезују да, у духу солидарности, узајмно сарађују
како би омогућиле и олакшале реализацију овог уговора и да евентуалне
спорове решавају споразумно, у противном утврђује се надлежност Привредног
суда у Београду.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за
сваку уговорну страну.

ЗА ИЗВРШИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА
Миладин Милошевић,в.д. директора
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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, наручилац 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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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам
понуду у поступку јавне набавке услуга дигитализације за потребе Архива
Југославије, бр 6/2014, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.
СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник
понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.................................................................[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке услуга дигитализације за потребе Архива
Југославије, бр. 6/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне
својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

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