Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за јавни дуг
Број: 401-908-4/2016-001
15. јули 2016. године
Поп Лукина 7-9
Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга приступа Блумберг информационом сервису,
за потребе Министарства финансија - Управе за јавни дуг,
ЈН број 1/2016

Београд, јули 2016. Године

На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту Закон), члана 5. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Мишљења Управе за јавне набавке број 404-021950/16 од 22.06.2016. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 401-9081/2016-001 од 11.07.2016. године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број
401-908-2/2016-001 од 11.07.2016. године), припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга приступа Блумберг информационом сервису,
за потребе Министарства финансија - Управе за јавни дуг, ЈН број 1/2016
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис и услуга
Техничка спецификација
Списак услова потребних за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Критеријум за доделу уговора
Обрасци који чине саставни део понуде
Упутство понуђачима како да сачине понуду

Страна
3 од 20.
4.од 20
5 од 20.
6 од 20.
8 од 20.
9 од 20.
16 од 20.

Комисија:
1. Драган Бабић, члан
Маја Гајић, заменик члана
2. Оливер Минић, члан
Драгана Тешић, заменик члана
3. Ивана Стељић, члан
Мима Станић, заменик члана

Конкурсна документација садржи 20 страна.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Република Србија
Министарство финансија – Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
www.ujd.gov.rs
1.2.Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива, сагласно
члану 36. став 1. тачка 2) Закона и позитивном мишљењу Управе за јавне набавке број
404-02-1950/16 од 22. јуна 2016. године.
1.3. Предмет јавне набавке услуга: Приступ Блумберг информационом сервису.
Предмет јавне набавке је продужење важења постојећег уговора са компанијом
Bloomberg Finance L.P.
1.4. Ознака из општег речника набавке: Услуге електронских информација – 64216200.
1.5. Предметна набавка није обликована у партије.
1.6. Није у питању резервисана јавна набавка.
1.7. Не спроводи се електронска лицитација.
1.8. Контакт: dragan.babic@javnidug.gov.rs, maja.gajic@javnidug.gov.rs сваког радног дана
(понедељак - петак), од 7:30 до 16:30 часова.
1.9. Подаци о лицу којем се упућује позив за подношење понуде и разлози за упућивање
позива том лицу: Bloomberg Finance L.P., Lexington Avenue 731, New York 10022, јер је
исти, у складу са достављеном потврдом, једини који може да изврши предметну
набавку.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС УСЛУГА
2.1. ВРСТА УСЛУГА
Приступ Блумберг информационом сервису - продужење важења постојећег уговора са
компанијом Bloomberg због истека периода важења уговора.
2.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Техничке карактеристике услуга који су предмет ове јавне набавке дате су у Поглављу
III конкурсне документације.
2.3. КВАЛИТЕТ
У складу са захтевима из техничке спецификације.
2.4. КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА
У складу са захтевима из техничке спецификације.
2.5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Контрола извршених услуга се врши оценом да ли извршене услуге одговарају
уговореном квалитету.
2.6. РОК ИЗВРШЕЊА
У складу са понудом.
2.7. МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Министарство финансија – Управа за јавни дуг, Поп Лукина 7-9, Београд.
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
за јавну набавку услуга – приступ Блумберг информационом систему
(Bloomberg Professional Information service)
BLOOMBERG PROFESSIONAL service терминал je електронска платформа која треба
да омогући корисницима низ електронских услуга од којих су неке:













Праћење вести и њихово ефикасно претраживање, сортирање и рангирање.
Обезбеђење ажурности и прецизности вести које покривају широк дијапазон области –
од пословних вести, праћења глобалних тржишта, економија, компанија од политике
до спорта (Bloomberg News);
Праћење у реалном времену: котација, цена, промета и индекса са разних сегмената
глобалног и локалног финансијског тржишта;
Електронску трговину: на разним сегментима финансијских тржишта почев од
тржишта акција, преко тржишта хартија са фиксним приносом, девизних и новчаних
тржишта до тржишта разним финансијским дериватима;
Комуникацију: у реалном времену између учесника на разним финансијским
тржиштима, преко поуздане и осигуране апликације;
Специјалну тастатуру са звучним алертима и предефинисаним тастерима, која
олакшава коришћење терминала;
Chat функцију, као вид двосмерне електронске комуникације;
Бесплатну електронску подршку доступну 24 сата дневно;
Могућност бесплатних тренинг семинара широм света;
Дистрибуцију часописа Bloomberg Markets (месечни магазин за професионалне
инвеститоре);
Организовање специјализованих догађаја: панел дискусија, симпозијума или
семинара.
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IV СПИСАК УСЛОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

Табела.
Р.бр.
1

2

3

4

Услови
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)
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)
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).
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).

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у
табеларном приказу услова под редним бројем 1 - 4. и дефинисаних чл. 75. ст 1. тач.1 - 4. и
став 2. Закона, у складу са чл. 77. ст. 4. Закона, понуђач доказује достављањем потписане и
оверене Изјаве о испуњености услова из чл.75. Закона, која чини саставни ове конкурсне
документације (Поглавље VI, Образац 6.3).
Изјава о испуњености услова мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као
лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на
прописани начин.
Наручилац може пре доношења одлуке, односно закључења уговора тражити од
понуђача да достави копију доказа о испуњености услова из чл.75. став 1. Закона, а може да
затражи на увид оргинал или оверену копију следећих доказа из члана 77. Закона, и то:
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- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона, наведен под редним бројем 1. у табеларном
приказу услова – Доказ: Извод из регистра надлежног органа.
- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона, наведен под редним бројем 2. у табеларном
приказу услова – Доказ: Потврда надлежног органа да понуђач 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. (Овај доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда.)
- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона, наведен под редним бројем 3. у табеларном
приказу услова - Доказ: Потврда надлежног органа о измирености пореза, доприноса и
других јавних дажбина у складу са прописима државе у којој има седиште. (Овај доказ не
може бити старији од два месеца пре отварања понуда.)
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона
понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана од
захтева наручиоца не достави доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Како је поступак преговарачки са једним понуђачем, у предметном поступку се неће
примењивати критеријум за рангирање понуда.
По окончању поступка отварања понуде, уколико поднета понуда испуњава све захтеве
из конкурсне документације, одмах ће се приступити преговарачком поступку.
Понуђач може за процедуру преговарања овластити једно или више лица које-ја
овлашћење-ња предаје-ју Комисији пре почетка преговарања.
Предмет преговарања биће предлог (модел) уговора и сви његови елементи.
У поступку преговора не могу се понудити неповољнији услови од оних који су
понуђени понудом.
Резултат преговарања ће се евидентирати у посебном Записнику о преговарању, који би
требало да потпишу чланови Комисије, као и овлашћени представник-ци понуђача.
Уколико се на дан преговарања не може доћи до коначног договора око модела уговора и
његових елемента, преговори се могу наставити писаним путем.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
-

Образац понуде (Образац 6.1)

-

Образац изјаве о независној понуди (Образац 6.2)

-

Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. Закона (Образац 6.3)

-

Образац изјаве о трошковима припреме понуде (Образац 6.4 - није обавезан)

-

Образац изјаве о законским заступницима (Образац 6.5)
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6.1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Јавна набавка услуга – Приступ Блумберг информационом сервису, ЈН број 1/2016

Р.
бр.

1.

Опис

Mесечна цена
у УСД за 2
терминала

Тромесечна
цена у УСД
за 2
терминала

Годишња цена
у УСД за 2
терминала

Укупна цена
у УСД за
период од 24
месеца

Приступ Блумберг
информационом
сервису за 2 терминала
(у свему у складу са
техничком
спецификацијом)

Рок плаћања (минимално 15 –
максимално 45 календарских дана):

тромесечно, у року од ________ календарских дана
од дана пријема исправног рачуна испостављеног
за услуге извршене у претходном тромесечју.

Рок важења понуде
(мин. 60 дана)

_____________ дана од отварања понуда.

Напомена. Цена обухвата цену са свим трошковима које ће понуђач имати у реализацији
понуде.
Датум

М. П.

Потпис понуђаач

Прилог обрасца понуде:
- Подаци о понуђачу

Конкурсна документција за јавну набавку услуга приступа Блумберг информационом сервису, ЈН број 1/2016, у
преговарачком поступку без објављивања позива по члану 36. став 1. тачка 2. Закона

Страна 10 од 20

ПРИЛОГ
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име понуђача:
Адреса седишта:
Лице за контакт:
Електронска адреса (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Број рачуна:
Заступник понуђача који је
овлашћен за потписивање уговора

.
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6.2 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:
- да сам понуду 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,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за 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.
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6.3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач испуњава
услове из чл. 75. 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 при састављању понуде 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).
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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6.4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ИЗЈАВА
О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у предметном
поступку јавне набавке имао следеће трошкове:
НАЗИВ ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА
_______________ УСД
_______________ УСД
_______________ УСД
_______________ УСД
_______________ УСД
_______________ УСД
_______________ УСД

У складу са чланом 88. Закона понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и
структуру 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.
*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 89/2015) обавезни елемент конкурсне документације.
НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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6.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА
ИЗЈАВА
О ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су у складу са
прописима државе у којој имамо седиште, наши законски заступници:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена:
У случају да понуђач има више законских заступника него линија ову изјаву може копирати и
доставити у потребном броју.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
7.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда може бити сачињена на српском или енглеском језику.
7.2. ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ
Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из
конкурсне документације наведеним у Поглављу IV Списак услова потребних за учешће из
чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Обрасци дати у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и
оверени.
1. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуде у
затвореној и печатираној коверти, препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца:
Република Србија, Министарство финансија – Управа за јавни дуг, Поп Лукина 7-9, са
напоменом:
„Понуда за јавну набавку услуга – Приступ Блумберг информационом сервису,
ЈН број 1/2016”– не отварати.
Пожељно је да понуђач уз оригинал понуде поднесе и копију понуде.
И оригинал и копија треба да буду у посебним затвореним и печатираним
ковертама и запаковане у један коверат на коме ће писати „Понуда за јавну набавку
услуга – Приступ Блумберг информационом сервису, ЈН број 1/2016” – не отварати.
Коверта са оригиналном понудом треба да буде означена са „Оригинал понуде за
јавну набавку услуга – Приступ Блумберг информационом сервису, ЈН број 1/2016” – не
отварати.
Коверта која садржи копију понуде, у свему истоветна са оригиналном понудом,
треба да буде означена са „Копија понуде за јавну набавку услуга – Приступ Блумберг
информационом сервису, ЈН број 1/2016” – не отварати.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ:
25. ЈУЛИ 2016. ГОДИНЕ ДО 12.00 ЧАСОВА.
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца на адреси Поп Лукина
7-9, Београд, пристигла закључно са 25. јулом 2016. године, до 12.00 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу
наручиоца на адреси Поп Лукина 7-9, Београд, закључно са 25.јулом 2016. године до 12.00
часова.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах
након истека рока за подношење понуда, дана 25.јула 2016. године, у 12.30 часова на адреси
Поп Лукина 7-9, Београд, канцеларија број 210, у присуству чланова Комисије за предметну
јавну набавку.
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2. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда и у поступку преговарања: У поступку отварања понуда и у поступку
преговарања могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка
јавног отварања понуда и поступка преговарања, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда и преговарања дужни су да наручиоцу предају
писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуде и преговарања.
3. Контакт: dragan.babic@javnidug.gov.rs; maja.gajic@javnidug.gov.rs сваког радног дана
(понедељак - петак), од 7:30 до 16:30 часова
7.3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у партије.
7.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
7.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. Закона понуђач може у року за подношење понуде да
измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је
пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за
подношење понуда.
Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.
Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношење
понуда.
7.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
У предметном поступку није утврђена могућност за учествовање у заједничкој понуди
или као подизвођач.
7.7. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Како понуђачу није дозвољено да извршење предметне набавке делимично повери
подизвођачу, то се и не доказује испуњеност услова од стране подизвођача.
7.8. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Понуду не може поднети група понуђача, па се и не доказује испуњеност услова у
заједничкој понуди.
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7.9. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Понуђена услуга мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим
техничким карактеристикама.
Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна, испостављеног за услуге
извршене у претходном тромесечју.
Минимални рок плаћања је 15 календарских дана од дана пријема исправног рачуна, а
максимални 45 календарских дана.
Не може се прихватити понуђено авансно плаћање, односно понуда понуђача који
понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до,
сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
7.10. ЦЕНА
Цене услуга са свим трошковима могу бити исказанe у страној валути (УСД).
7.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Средство финансијског обезбеђења ће бити предмет преговарања. У претходно
закљученим уговорима са овим понуђачем нису била предвиђена средства обезбеђења пошто
понуђач није пристао да пружи средства обезбеђења.
7.12. ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
7.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може у писаном облику на адресу Република Србија,
Министарство финансија – Управа за јавни дуг, Поп Лукина 7-9, Београд или на e-mail:
dragan.babic@javnidug.gov.rs¸ maja.gajic@javnidug.gov.rs тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.
Одговор на постављено питање, као и измене и допуне конкурсне документације
Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација између Понуђача и Наручиоца се врши на начин описан у члану 20.
Закона, и то:
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путем електронске поште, факса или поште; као и објављивањем од стране
Наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, линк - јавне
набавке;
ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем
тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као
доказ да је извршено достављање.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
7.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Министарство финансија – Управа за јавни дуг може, после отварања понуде, да у
писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, и
вредновању понуде (члан 93. Закона).
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 такву понуду
одбити као неприхватљиву.
7.15. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
По окончању поступка отварања понуде, уколико поднета понуда испуњава све захтеве
из конкурсне документације, одмах ће се приступити преговарачком поступку.
Понуђач може за процедуру преговарања овластити једно или више лица које-ја
овлашћење-ња предаје-ју Комисији пре почетка преговарања.
Предмет преговарања биће предлог (модел) уговора и сви његови елементи.
У поступку преговора не могу се понудити неповољнији услови од оних који су
понуђени понудом.
Резултат преговарања ће се евидентирати у посебном Записнику о преговарању, који би
требало да потпишу чланови Комисије, као и овлашћени представник-ци понуђача.
Уколико се на дан преговарања не може доћи до коначног договора око модела уговора
и његових елемента, преговори се могу наставити писаним путем.
7.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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7.17. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев се предаје наручиоцу непосредно, предајом у писарници наручиоца, (радно
време писарнице наручиоца је од 7,30 до 15,30 часова), електронском поштом на адресу
dragan.babic@javnidug.gov.rs; maja.gajic@javnidug.gov.rs или поштом препоручено са
повратницом на адресу: Република Србија, Министарство финансија, Управа за јавни дуг,
11000 Београд, ул. Поп Лукина 7-9.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. ове тачке, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
За лица која нису учествовала у овом поступку јавне набавке не важе одредбе наведене
у ставу 4. и 5. ове тачке.
После доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана од дана објављивања одлуке о додели уговора
на Порталу јавних набавки.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије
(број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате:
републичка административна такса, јавна набавка ЈН број 1/2016 – наручилац Министарство
финансија – Управа за јавни дуг, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у
износу од 60.000,00 динара.
7.18. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Конкурсна документција за јавну набавку услуга приступа Блумберг информационом сервису, ЈН број 1/2016, у
преговарачком поступку без објављивања позива по члану 36. став 1. тачка 2. Закона

Страна 20 од 20

