Образац 1
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПОНУДЕ
За набавку број 14У/2021- Набавка софтвера за управљање системом заштите и спасавања за потребе
ефикасног функционисања Општинског штаба за ванредне ситуације

• Назив подносиоца понуде
• Адреса и седиште
• Матични број
• Лице овлашћено за потписивање уговора
• Одговорно лице за вршење услуга
• Особа за контакт
• Телефон – телефакс
• Електронска пошта
• Порески број понуђача
• Текући рачун и назив банке
Место и датум

Понуђач
2021.

Образац 2
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Назив и седиште
Адреса
Контакт особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Лице овлашћено за потписивање уговора
Понуду подносим: а)самостално / б)са подизвођачем / в)као заједничку понуду
(заокружити)
ПОНУДА
За набавку број 14У/2021- Набавка софтвера за управљање системом заштите и спасавања за
потребе ефикасног функционисања Општинског штаба за ванредне ситуације

Понуда број
од ...........2021.године за набавку услуга 14У/2021Набавка софтвера за управљање системом заштите и спасавања за потребе
ефикасног функционисања Општинског штаба за ванредне ситуације:
-укупна понуђена цена без ПДВ-а: .............................................

динара;

-ПДВ износ 20%: .............................................................................

динара;

-укупна понуђена цена са ПДВ-ом: ............................................

динара

и словима:

.

1. Рок и начин плаћања: Плаћање за испоручене услуге је најкасније 45 дана по

испостављеној фактури а по претходној контроли извршених услуга.
2. Рок за извршење услуга је:

(

) календарских дана од дана потписивања уговора /

наруџбенице.
(најкасније 7 (седам) календарских дана од дана потписивања уговора)
3. Опције понуде

( Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана подношења понуде)
Место и датум

Понуђач

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет набавке: Набавка софтвера за управљање системом заштите и спасавања
за потребе ефикасног функционисања Општинског штаба за ванредне ситуације
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис
услуга: дати су у делу конкурсне документације – „ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ
ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ“.
Ред.
број
1
1.

1.

Опис позиције (услуга)
2
Софтвер треба да омогући прикупљање и чување
података,надзор над јединицама на терену,могућност
комуникација са свим јединицама на терену,вођење
евиденције о материјалним средствима у надлежности
општинског штаба за ванредне ситуације,могућност
формирања извештаја путем софтвера,добијање јасних и
једнобразних података са терена и тренутан увид у све
активности у реалном времену укључујући фотографије и
геореференциране податке.Софтвер за управљање је
потребно прилагодити како за мобилне тако и за десктоп и
лаптоп рачунаре.

Јед. мере

Количина

3

4

Ком.

1,00

Рок извршења услуге: Најкасније 7 (седам) календарских дана од дана потписивања
уговора.

2. Место извршења услуге: Општинска управа, улица Јаше Петровића, број 26, 37230
Александровац.
3. Контрола квалитета извршених услуга: Уз понуду обавезно доставити оверену и
потписану техничку спецификацију из које ће се видети да испуњавају наведене захтеве из
техничке спецификације
4. Гарантни рок: Гарантни рок за квалитет извршених услуга је минимум 2 (две) године од
дана пуштања уређаја у рад.
5. Рок за одзив по пријави квара у грантном року: Максимално 24 сата од позива
Наручиоца.
6. Начин, рок и услови плаћања: Плаћање ће се извршити на основу испостављене фактуре од
стране Добављача који је на основу одлуке о додели уговора закључио уговор са Наручиоцем,
а најкасније у року од 45 дана, од дана достављања фактуре Наручиоцу у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник
РС“, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019) а по претходној извреној услузи.Понуђачу није
дозвољено да захтева аванс.

7. Рок важења понуде: Минимум 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
Понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Образац 3
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
За набавку број 14У/2021- Набавка софтвера за управљање системом заштите и спасавања за
потребе ефикасног функционисања Општинског штаба за ванредне ситуације

Ред.
број
1
1.

Опис позиције
2
Софтвер за управљање системом заштите
и спасавања за потребе ефикасног
функционисања Општинског штаба за
ванредне ситуације

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
мере без ПДВа

Укупан износ
без ПДВ-а

3

4

5

6

ком

1,00
Свега без ПДВ-а:
ПДВ 20%:
Укупно са ПДВ-ом:

и словима:

.

Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин:
- У колони бр. 5 уписати износ јединичне цене без ПДВ-а (за сваку позицију),
- У колони бр. 6 уписати укупан износ без ПДВ-а, тј. помножити износе из колоне бр. 4 и бр. 5,
- На крају колоне бр. 6 уписати укупан износ понуђене цене за све позиције збирно без ПДВ-а,
укупан ПДВ износ и укупан износ са ПДВ-ом, и исти уписати словима у реду испод.

Место

Понуђач

Образац 4
ИЗЈАВА
понуђача о испуњавању услова у поступку набавке
на коју се Закон не примењује
У складу са чланом 111 и 115. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”,број 91/2019),
под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Као одговорно лице Привредног субјекта, потврђујем да Привредни субјект
(назив и седиште привредног субјекта), матични број:
, ПИБ:
,
у поступку набавке на коју се Закон не примењује-Набавка софтвера за управљање системом
заштите и спасавања за потребе ефикасног функционисања Општинског штаба за ванредне
ситуације,број 14У/2021, Општинске управе општине Александровац, испуњава критеријуме за
квалитативни избор привредног субјекта и то:
1. У периоду од претходних 5 (пет) година од дана истека рока за подношење понуда није

правноснажно осуђен,осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране
учешћа у поступку набавке;
2. Законски заступник привредног субјекта у периоду од претходних пет година од дана истека

рока за подношење понуда није правноснажно осуђен,осим ако правноснажном пресудом није
утврђен други период забране учешћа у поступку набавке;
3. Да је измирио све своје обавезе пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
4. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области заштите животне средине;дапрема

свом сазнању није повредио обавезе у области социјалног права;да према свомсазнању
није повредио обавезе у области радног права.
5. Да је свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку набавке;
6. Да није покушао да изврши непримеран утицај на поступак одлучивања наручиоца,није дошао

до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке и није
доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног
субјекта,избора привредног субјекта или доделе уговора;
7. Да је привредни субјект уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар,

професионални регистар или други одговарајући регистар, ако се такав регистар води у земљи у
којој привредни субјект има седиште (чл.115.ст.1.Закона).

Место и датум:

( M.П.)

Привредни субјект:
_________________________

