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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: „Закон“), члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС”, број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
мале вредности број 928 од 28.03.2018.године и Решења о образовању Комисије за јавну
набавку у поступку мале вредности број 929 од 28.03.2018.године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности услуге
ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА, ПО ПАРТИЈАМА
ЈН број 4/2018
Конкурсна документација садржи:
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Напомена:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Адреса: Трг ослобођења 9, 25230 Кула
ПИБ наручиоца: 100262820
Матични број: 08005281
Врста наручиоца: Здравствена установа
Интернет страница: dzkula.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 број 4/2018 су услуге: одржавање софтвера, по партијама, а према
спецификацији која чини саставни део конкурсне документације.
Назив и ознака из општег речника набавке:
- 72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије.
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена: није у питању резервисана јавна набавка
6. Контакт:
Лица за контакт: Јасмина Булатовић
Е-mail адреса: dzkula@mts.rs
Факс: +381 25 721 246 или +381 25 723 048
7. Конкурсна документација се може преузети:
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници наручиоца: dzkula.rs
8. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:
Понуде са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити непосредно
или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула.
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком:
„Понуда за јавну набавку услуге - одржавање софтвера, по партијама, партија _________,
ЈН број 4/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте наводи се назив и тачна адреса понуђача, име и телефон особе за контакт.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за подношење понуда је 13.04.2018.године (петак) до 10,30 часова, без обзира на начин
доставе.
9. Подаци о месту, времену и начину отварања понуда:
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене дана 13.04.2018.године
(петак) у 11,00 часова, у просторијама Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, у Кули, у
присуству овлашћених представника понуђача.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а у поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
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10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији
наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда - Поглавље XIV
конкурсне документације.
Присутни представници понуђача након окончања поступка отварања понуда потписују
Записник о јавном отварању понуда, у коме се евидентира и њихово присуство. Овлашћени
представник понуђача, који учествује у поступку отварања, има право да изнесе евентуалне
примедбе на поступак отварања, које се уносе у Записник о отварању понуда.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке број 4/2018 су услуге - одржавање софтвера, по партијама.
Назив и ознака из општег речника набавке:
- 72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије.
2. Партије:
Предмет јавне набавке је обликован у 4 (четири) партије, назив и ознака из општег речника
набавке: 72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије, и то:
- Партија 1 - Одржавање информационог система: HELIANT HEALTH;
- Партија 2 - Одржавање информационог система: HELIANT MONEO;
- Партија 3 - Одржавање информационих система: 7 копија програмског пакета VIZIJA и
програмског пакета KNJIGOVODSTVA;
- Партија 4 - Одржавање рачунарског програма: SUPER VADEMEKUM.
Број и тачан назив партија са услугама који су предмет јавне набавке у оквиру сваке партије су
наведени у Поглављу III конкурсне документације.
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛИЧНО
1. Врста услуге:
Одржавање софтвера за информационе технологије, по партијама, и то:
- Партија 1 - Одржавање информационог система: HELIANT HEALTH;
- Партија 2 - Одржавање информационог система: HELIANT MONEO;
- Партија 3 - Одржавање информационих система: 7 копија програмског пакета VIZIJA и
програмског пакета KNJIGOVODSTVA;
- Партија 4 - Одржавање рачунарског програма: SUPER VADEMEKUM.
2. Квалитет:
У складу са захтевима из техничке спецификације.
3. Количина и опис услуге:
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Количина и опис услуге је дата у Тачки 6. овог поглавља конкурсне документације: "Техничке
карактеристике, количина и опис радова."
4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Контрола испоручених услуга се врши од стране стручне службе наручиоца.
5. Место извршења услуге:
Место извршења услуге која је предмет ове јавне набавке: Дом здравља Кула, Трг ослобођења
9, здравствене станице и огранци апотеке у оквиру Дома здравља Кула.
6. Техничке карактеристике, количина и опис радова:
- Партија 1 - Одржавање информационог система: HELIANT HEALTH
- Партија 2 - Одржавање информационог система: HELIANT MONEO
Предмет јавне набавке у Партији 1 и Партији 2 је одржавање постојећих информационих
система у Дому здравља Кула: одржавањe HELIANT HEALTH здравственог информационог
система и HELIANT MONEO пословног информационог система, за период од 12 (дванаест)
месеци.
Одржавање информационих система треба да обухвати:
ПРАВО НА НОВЕ ВЕРЗИЈЕ СОФТВЕРА
Израда и издавање нових верзија Софтвера (са измењеним и допуњеним функционалностима
Софтвера) врши се у следећим случајевима:
 У случају промене законске и друге регулативе које утичу на софтверске системе, у
року који је у складу са законски дефинисаним терминима спровођења;


Као резултат унапређења Софтвера у циљу исправљања откривених већих и мањих
нерегуларности у раду, скривених мана и грешака;



Као резултат унапређење Софтвера у циљу ефикаснијег рада и коришћења, као резултат
властитих идеја и концепата Извршиоца;

Извршилац самостално одређује рок и период у коме ће израдити и издати сваку нову верзију
Софтвера.
Право на нове верзије Софтвера (односно нове верзије модула дефинисаних предметом ове
Понуде), подразумева да ће Кориснику бити на располагању нове верзије Софтвера. Путем
сајта www.heliant.rs. Извршилац ће информисати Корисника о новим верзијама Софтвера.
Корисник разуме и сагласан је да ће све нове верзије Софтвера, које му Извршилац достави
односно стави на располагање, бити инсталиране од стране Корисника у складу са пратећим
упутством за инсталирање. Корисник увиђа и потврђује да, уколико благовремено не инсталира
нове верзије, Софтвер може да постане неупотребљив (у делу својих функционалности или у
целости), или да одступи од спецификације. Корисник преузима на себе потпуну материјалну и
кривичну одговорност за све евентуалне ризике и последице које на основу пропуштања
поступања у складу са овим ставом, евентуално настану према трећим лицима са којима је
Корисник у пословном односу, као и у односу на све последице које по било ком основу
Корисник претрпи у сопственом пословању.
У случају проблема у раду Софтвера, проузрокованих грешком у испорученим новим верзијама
Софтвера, трошкови инсталације нове верзије, као и евентуалне додатне корекције Софтвера
падају на терет Извршиоца. У осталим случајевима трошкови за инсталацију нових верзија,
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или подршку приликом инсталације нових верзија, падају на терет Корисника, а према
ценовнику из Додатног ангажмана Извршиоца из конкурсне документације.
РЕДОВНУ ПОДРШКУ У КОРИШЋЕЊУ СОФТВЕРА
Редовна подршка у коришћењу Софтвера подразумева:
1.
Да Извршилац Кориснику пружи подршку у редовном и несментаном коришћењу
Софтвера: телефоном, факсом или електронском поштом, у циљу пружања одговора на
свакодневне тешкоће или питања. Услуге техничке подршке не подразумевају обуку особља
Корисника, нити помоћ у питањима покривена корисничким упутствима.
Напомена:
У случају да се подршка врши на локацији Корисника, Понуђач је у обавези да достави цену за
Додатни ангажман Извршиоца из конкурсне документације који се односи на трошкове
дневница, путних трошкова и трошкове смештаја.
2.
Услуге техничке подршке су доступне између 08:00 и 17:00 сати сваког радног дана,
осим суботом, недељом и у дане празника, двема особама које је именовао Корисник.
Напомена:
Уколико постоји потреба за подршку изван времена дефинисаног претходним ставом или
подршка особама које нису именоване од стране Корисника, Понуђач је у обавези да достави
цену за Додатни ангажман Извршиоца.
3.
Да у случају проблема у раду Софтвера, време одзива Извршиоца буде као у табели:
Врста
Опис проблема
Време одзива
проблема
Критични

Озбиљни

Приметни

Споредни

Губитак кључних функционалности неопходних за
обављање редовних дневних активности; грешке које
проузрокују губитак података или оштећивање података;
неисправност система која онемогућава корисников рад;
непостојање очигледног алтернативног решења за
заобилажење уочене грешке у софтверу.
Софтвер је употребљив али са великим ограничењима;
функција не ради као што је документовано; квар који
озбиљно утиче на функционисање система; непостојање
очигледног и/или једноставног алтернативног решења за
заобилажење уочене грешке у софтверу.
Софтвер је оперативан, нема функционалних недостатака,
али има озбиљна ограничења у флексибилности; софтвер
је оперативан али постоје недостатци за која постоје
позната и/или једноставна решења; лоша дијагностика
порука о грешкама.
Софтвер је оперативан са мањим неудобностима у
коришћењу; недостаје текст који се односи на поруку о
грешци; козметички недостатци у софтверу; нема губитка
функционалности или се проблеми могу окарактерисати
као мањи губици у погледу функционалности; потребна
измена софтверске документације.

8 сати

48 сати

5 радних дана

2 месеца

Да врши адаптивно одржавање, које подразумева:
Реинсталацију и конфигурацију постојеће верзије Софтвера у случају промене
хардверског окружења или системског софтвера који утиче на рад Софтвера, у року од 10
радних дана од тренутка писмене најаве измене системског окружења код Корисника, а према
ценовнику из дела Додатни ангажман Извршиоца.
5.
Да, на захтев Корисника, изврши додатну обуку корисника за коришћење нових,
измењених, делова програмских модула, а према ценовнику из дела Додатни ангажман
Извршиоца.
4.
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- Партија 3 - Одржавање информационих система: 7 копија програмског пакета VIZIJA и
програмског пакета KNJIGOVODSTVA
Предмет јавне набавке у Партији 3 је одржавање постојећих информационих система: 7 копија
програмског пакета VIZIJA и програмског пакета KNJIGOVODSTVA, за период од 12
(дванаест) месеци.
Обавезе Извршиоца су:


Омогућити Кориснику несметан оперативан рад у примени апликативних програмских
решења



Одржавање инсталиране апликативне програмске опреме исправкама уочених
недостатака у примени



Допуна инсталираних апликативних програмских решења по посебним захтевима
корисника која се односе на нове приказе постојећих података (нови извештаји)



Неопходне промене у програмским решењима које настају из промена законских
прописа и налаза државних инспекцијских органа



Даља разрада (усавршавање) на информатичком инжињерингу у дефинисању и избору
хардверске и системске опреме



Иновирање техничких и програмских решења у складу са кретањем на информатичком
тржишту



Разрада појединих идејних и организационих решења која се односе на побољшање и
доградњу постојећег инсталираног софтверског решења
Генерисање системске програмске подршке за ефикаснији рад Корисника








Реорганизације матичних БАЗА података
Реорганизација података на магнетним медијима
Израда стримова и упутстава за рутинске послове
Учествовање у избору понуђача хардверске и системске опреме
Анализирање и давање стручних оцена и препорука код промене организације рада
Корисника, као и давања препорука код селекције понуда



Обука Корисника за коришћење програмских решења

Корисник услуга може да упути обавештење о проблему у функционисању информационог
система, Извршиоцу и то: телефоном, електронском поштом, СМС поруком, писмено.
Телефонско обавештење може да упути од 8 до 20 часова.
Корисник услуга може да упути захтев за допуну или промену у постојећим решењима,
Извршиоцу електронском поштом или писмено.
По пријему обавештења о проблему у функционисању информационог система, Извршилац је
дужан да у најкраћем року, а најдуже 24 часа приступи решавању проблема.
Захтеве који нису хитни и не ремете редован рад корисника Извршилац ће решити у најкраћем
року који неће негативно утицати на рад Корисника.
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Обавезе Корисника су:





да омогући Извршиоцу извршавање обавеза
стави на располагање Извршиоцу сву опрему (хардвер и софтвер)
придржавање упутстава и правила у функционисању информационог система,
коришћењу рачунарских система и припадајућег софтвера
уважавање предлога Извршиоца у складу са својим могућностима које се односе на
повећање ефикасности и стабилности функционисања информационог система.
Предлози се односе на замену дотрајалих или застарелих склопова или целих уређаја,
набавку недостајућих склопова или уређаја, иновирање апликативног и системског
софтвера, кадровске и организационе промене.

Обавезе Извршиоца по основу месечног паушалног одржавања су:
1. по пријему обавештења о проблему у функционисању ИС у најкраћем року, а најдуже 1 сат
приступи решавању проблема
2. дијагностицирање насталог проблема
3. предлози за приступање провери опреме (хардвера) и/или апликативног софтвера
4. реинсталација апликативних и услужних програма у случају промене хардверске или
системске опреме
5. реорганизација оперативних база података
6. опоравак оштећених датотека
7. организовање података на магнетним медијумима
8. обука корисника
9. давање смерница и препорука организовања рада и конкретних апликативних примена,
10. помоћ Кориснику при дефинисању хардверске и системске опреме и избору најбољег
понудјача
11. све активности везане за затварање текуће године и отварање нове године (увид у
расположиви простор на магнетним медијима и утврдјивање начина коришћења, израда
стримова за архивирање података)
12. праћење промена у информационим технологијама, законске регулативе, стања у области и
окружењу и информисање Корисника о битним догадјајима и чињеницама за
функционисање ИС
13. сетовање параметара за функционисање системског софтвера, апликативног софтвера и
хардверских компоненти
14. Промене стримова, промене апликативних програма, промена параметара системског
софтвера и израда упутстава
15. Преузимање података са Интернет сајта РФЗО (везе лекова и дијагноза, ценовника лекова,
максималне количине издавања лекова на рецепт, регистрованих доктора, здравствених
установа, дијагноза) са уносом податка, преформатирање податка, постављањем на
Интернет сајт Извршиоца
- Партија 4 - Одржавање рачунарског програма: SUPER VADEMEKUM.
Предмет јавне набавке у Партији 4 је одржавање рачунарског програма: SUPER
VADEMEKUM и редовно, најмање четири пута годишње, достављање измена битних за рад
лекарске и апотекарске службе, континуриано у току 2018.године.
Програм се састоји из два дела, а сваки део има своје специфичности. Први део програма је
''програмски'', односно представља једноставну, јасну и практичну апликацију. Овај део
програма садржи:
- Информације о лековима (из Регистра лекова, фармакотерапијског водича, СмПЦ упутства,
важећих службених гласника, преглед нерегистрованих лекова, приказ паралела за изабрани
лек или по генеричком називу лека и тд...)
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- Информације о помагалима на налог
- Преглед лекова по АТЦ шифарнику
- МКБ шифарник (модификовани - за Србију), наиме, МКБ10 је међународни шифарник, али је
у нашим условима дошло до измена увођењем МКБ шифре са 4 цифре (ради одређеније
класификације болести или повреде и укидањем појединих МКБ шифри)
- Претрагу лека по ЈКЛ шифри (корисна апотекарима за нечитко - ручно писане рецепте, на
којима се може прочитати ЈКЛ шифра)
- Преглед најзначајнијих тровања лековима и прва помоћ; информација о центру за
пријављивање тровања
- Преглед и легенда режима издавања лека
- Шифарник лекова у примарној здравственој заштити
- Рецептурни приручник - рецептуре за апотеке које се баве галенском лабораторијом
- Преглед лековитог биља и чајних мешавина
- Преглед изабраних врста обољења са предлозима за алтернативна лечења
Други део програма представља WEB апликацију или класичан web сајт и у овом делу се
налазе сва потребна документа обједињена по категоријама:
АПОТЕКА:
- ЛИСТА ЛЕКОВА са ограничењима
- Регистар лекова (жути регистар)
- Национални регистар лекова (Плави регистар)
- Фармакотерапијски водич
- ПОМАГАЛА - Службени гласник бр.
- ЛИСТА ЛЕКОВА - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
- Шифарник лекова у примарној здравственој заштити (са сајта РФЗО)
- Шифарник лекова у секундарној здравственој заштити (са сајта РФЗО)
- Шифарник ограничења (индикација) за лекове у примарној здравственој заштити (са сајта
РФЗО)
- United States Pharmacopeia (Фармакопеја САД 2007)
- British National Formulary (Фармакопеја Велике Британије 2009)
ЗАКОНИ У ЗДРАВСТВУ
- страница садржи актуелне законе, објављене у Службеним гласницима
ПРОПИСИ У ЗДРАВСТВУ
- страница садржи подзаконска акта, уредбе и прописе
Д А П (добра апотекарска пракса)
- страна садржи комплетан документ ДОБРА АПОТЕКАРСКА ПРАКСА, који објављује
фармацеутска комора, а усваја Влада Србије
НАЦИОНАЛНИ ВОДИЧИ
- страна садржи националне водиче за поједине болести или групе обољења - документе
објављене на страници министарства здравља и РФЗО-а
ТЕРАПИЈСКИ ПРОТОКОЛИ
- документи објављени на странама РФЗО-а, који би могли постати обавезујући, а ради се о
терапијским протоколима које би лекар требао да поштује у примарној здравственој заштити
ФАРМАЦЕУТСКЕ СМЕРНИЦЕ
- за одабране индикације фармацеутска комора је прописала смернице за рад фармацеута у
апотеци, овде обједињене на једном месту
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ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ
- страна садржи углавном дописе од стране РФЗО-а, везане за инструкције за рад лекара и
фармацеута
ЛИНКОВИ
- страна садржи линкове ка свим важнијим лекарским и фармацеутским сајтовима у земљи и
појединим иностраним wеб сајтовима
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и
то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 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 (члан 75. став 1. тачка 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 (члан 75. став 1. тачка 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 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 (члан 75. став 2.
Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:
1) Да располаже довољним кадровским капацитетом, и то:
- Да понуђач има запослено лице које ће бити задужено за реализацију Уговора,
односно за стручно обављање послова предметне набавке;
2) Да је понуђач уредно извршавао обавезе по раније закљученим уговорима за
период 2017., 2016. и 2015.година.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, за
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача, дат је у Поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и
76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
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Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у Поглављу IV одељак 4.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује 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.
Изјаве морају да буду потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом, а доказ из члана 75.
став 1. тачка 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаве
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у Поглављу IV одељак 3. и одељак 4.),
потписане од стране овлашћеног лица подизвођача и оверене печатом.
Напомена:
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености обавезних услова на следећи начин:
 Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
 Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
 Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
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Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају
да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који
је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису дужни да приликом подношења понуде
доказују испуњеност обавезних услова.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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.
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 о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
3.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________________________________ [навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке услуге - одржавање софтвера, по партијама, партија
__________________________________________________________________________________
(уноси се број и назив партије)
за коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности, ЈН број 4/2018, испуњава све
услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде;
5. Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом - понуђач има запослено лице
које ће бити задужено за реализацију Уговора, односно за стручно обављање послова
предметне набавке: __________________________________________________________
(уноси се име и презиме и функција лица задуженог за реализацију уговора);
6. Понуђач је уредно извршавао обавезе по раније закљученим уговорима за период 2017.,
2016. и 2015.година (Образац изјаве понуђача, дат је у Поглављу XII).
Место:_____________
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.
Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију.
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3.2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _________________________________________________________ [навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке услуге - одржавање софтвера, по партијама, партија
__________________________________________________________________________________
(уноси се број и назив партије)
за коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности, ЈН број 4/2018, испуњава све
услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији).
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију.
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

4.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________________ [навести назив
понуђача] је при састављању понуде у поступку јавне набавке услуге - одржавање софтвера, по
партијама, партија
__________________________________________________________________________________
(уноси се број и назив партије)
за коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности, ЈН број 4/2018, поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.

Место:_____________
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.
Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију.
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4.2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _________________________________________________________ [навести назив
подизвођача] је при састављању понуде у поступку јавне набавке услуге - одржавање софтвера,
по партијама, партија
__________________________________________________________________________________
(уноси се број и назив партије)
за коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности, ЈН број 4/2018, поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију.
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
НАПОМЕНА: Приликом оцењивања, у обзир се узима понуђена укупна цена без ПДВ-а
за целу партију.
2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају исте понуђене
цене и истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача
који је понудио дужи рок важења понуде.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Дома Здравља Кула у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о
јавној набавци.
Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене Законом о
јавним набавкама, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном
документацијом.
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду и комплетну документацију на српском језику. Документа достављена
на страном језику морају бити преведена и оверена од стране судског тумача.
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 тачну адресу понуђача, име и телефон
особе за контакт.
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: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуге - одржавање софтвера, по партијама, партија
________________, ЈН број 4/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 13.04.2018.године до 10,30 часова.
Понуђач који подноси понуде за више партија сваку партију треба да упакује у посебну
коверту на којој ће бити назначено за коју партију је понуда поднета.
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 наручилац 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. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда за сваку партију, мора да садржи:
• Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама, наведене у упутству како се доказује испуњеност услова - Образац изјаве из
Поглавља IV одељак 3. и Образац изјаве из Поглавља IV одељак 4. - Поглавље IV
• Образац понуде - Поглавље VII
• Модел уговора - Поглавље VIII
• Образац структуре цене - Поглавље IX
• Образац изјаве о независној понуди - Поглавље XI
• Образац изјаве о уредном извршавању обавеза по раније закљученим уговорима - Поглавље
XII
• Образац изјаве о непостојању сукоба интереса - Поглавље XIII.
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ПОНУЂАЧ КОЈИ КОНКУРИШЕ ЗА ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА ДУЖАН ЈЕ ДА ЗА
СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНО ДОСТАВИ ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О
ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА,
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА, ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, ПОПУЊЕН МОДЕЛ УГОВОРА,
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И СВЕ ОСТАЛЕ ОБАВЕЗНЕ ОБРАЗЦЕ КОЈИ СЕ
ПРИЛАЖУ УЗ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.
Понуда мора бити поднета на преузетом обрасцу конкурсне документације. Све обрасце који су
наведени у конкурсној документацији понуђач попуњава читко, јасно, неизбрисивим мастилом,
недвосмислено и оверава печатом и потписује на означеним местима у конкурсној
документацији. Било каква исправка, прецртавање или брисање првобитно унетих података
морају бити потписани и оверени печатом на месту исправке, прецртавања или брисања.
Понуда која није сачињена према датом обрасцу неће се узети у разматрање.
Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о
испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2.
Закона, Изјава о независној понуди....), који морају бити потписани и оверени печатом од
стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач
из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу),
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно чл. 81. Закона.
Захтеви наручиоца од значаја за исправност/прихватљивост понуде
Понуда се сматра потпуном и исправном ако је благовремена, за коју је после отварања понуда,
а на основу прегледа, утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и
конкурсне документације.
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа, ако не
одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде. Наручилац доноси одлуку о додели уговора
ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке је обликован у 4 (четири) партије, и то:
- Партија 1 - Одржавање информационог система: HELIANT HEALTH;
- Партија 2 - Одржавање информационог система: HELIANT MONEO;
- Партија 3 - Одржавање информационих система: 7 копија програмског пакета VIZIJA и
програмског пакета KNJIGOVODSTVA;
- Партија 4 - Одржавање рачунарског програма: SUPER VADEMEKUM.
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Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.
У случају да понуђач подноси понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може
оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднеси понуду за више од једне партије,
морају бити достављени за сваку партију посебно.
За сваку партију биће закључен посебан уговор о јавној набавци.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. 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: Дом здравља Кула, Трг
ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге - одржавање софтвера, по партијама, партија
__________________, ЈН број 4/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге - одржавање софтвера, по партијама, партија
__________________, ЈН број 4/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге - одржавање софтвера, по партијама, партија
__________________, ЈН број 4/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге - одржавање софтвера, по партијама,
партија __________________, ЈН број 4/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и тачну адресу понуђача, име и телефон
особе за контакт.
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.
6. 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 VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље
VII) 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.
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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 (Образац изјаве из Поглавља IV одељак 3. и одељак 4.).
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.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају из тачке наручилац је дужан да
обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
8. 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. став 4. тачка 1) до 2) 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 и
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача споразум треба да садржи податке о понуђачу који ће
у име групе потписивати образце из конкурсне документације.
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 (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3. и 4.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Плаћање се врши одложено, вирманом, уплатом на рачун понуђача.
Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема исправног рачуна.
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дан службеног пријема
исправног рачуна.
Уколико понуђач у понуди наведе другачији начин и рок плаћања од наведеног у конкурсној
документацији (нпр. авансно плаћање или краћи рок од траженог), његова понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, сукцесивно, оддо и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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.
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
10. 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.
Понуђач је дужан да у својој понуди искаже цену у прописаном Обрасцу понуде за сваку
партију посебно, и дужан је да попуни Образац структуре цене за сваку партију посебно.
Понуђач треба да упише месечну и годишњу цену без урачунатог ПДВ-а, као и укупну цену у
динарима без урачунатог ПДВ-а. ПДВ се исказује одвојено. Понуђач такође уписује и месечну
и укупну годишњу цену са урачунатим ПДВ-ом. Све цене морају бити исказане у динарима.
Цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.
Цена укључује све зависне трошкове који настану при реализацији услуге.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА
РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине,
Министарства заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач није дужан да достави средство финансијског обезбеђења којим обезбеђује испуњење
својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који
су означени као такви, односно, који у горњем десном углу садрже ознаку ’’ПОВЕРЉИВО’’,
као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се као поверљив
сматра само одређени податак у документу који се доставља уз понуду, поверљив податак мора
бити обележен црвеном бојом, поред њега мора бити наведено „ПОВЕРЉИВО’’, а испод
наведене ознаке, потпис овлашћеног лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
Наручилац ће одбити давање информација која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац
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ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде до истека рока предвиђеног
за отварање понуда.
Подаци које наручилац оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у предметној
јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступку
јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда као ни у даљем
току поступка.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг
ослобођења 9, 25230 Кула, електронске поште на e-mail: dzkula@mts.rs (за Јасмину Булатовић)
или факсом на број +381 25 721 246 или +381 25 723 048 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 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор 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, ЈН број 4/2018“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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.
15. НАЧИН, МЕСТО И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
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.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени,
тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно
прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити непосредно
или путем поште на адресу: Дом Здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком:
„Понуда за јавну набавку услуге - одржавање софтвера, по партијама, партија
_________________, ЈН број 4/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или кутије мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, лице за
контакт и телефон.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин који је одређен за подношење понуде.
Благовремена понуда је понуда примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за
подношење понуде.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, сматраће се неблаговременом, а
наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са
назнаком да је поднета неблаговремено.
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Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је
13.04.2018.године (петак) до 10,30 часова, без обзира на начин доставе.
16. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене дана 13.04.2018.године
(петак) у 11,00 часова, у просторијама Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, у Кули, у
присуству овлашћених представника понуђача.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а у поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
17. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији
наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда - Поглавље XIV
конкурсне документације.
Присутни представник понуђача након окончања поступка отварања понуда потписује
Записник о јавном отварању понуда, у коме се евидентира и њихово присуство. Овлашћени
представник понуђача, који учествује у поступку отварања, има право да изнесе евентуалне
примедбе на поступак отварања, које се уносе у Записник о отварању понуда.
18. 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 понуда не садржи неки од битних недостатака, односно ако садржи мање важне
недостатке - формалан недостатак (нпр. документација у понуди није сложена по траженом
редоследу, документација није повезана на захтевани начин, неки документ је приложен у
изворном облику на страном језику, а није приложен превод на српском језику, неки документ
није потписан или оверен на тражени начин и др.), не одбија се одмах као неприхватљива, већ
се такав формалан недостатак може отклонити путем додатних објашњења од понуђача после
отварања понуда.
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.
19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ
УГОВОРИМА
Понуђач доставља, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјаву да је уредно
извршавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама (Образац изјаве дат је
у Поглављу XII конкурсне документације).
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Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године
пре достављања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор
о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре достављања позива
за подношење понуда.
20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
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 нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве дат је у
Поглављу IV одељак 4.).
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да у поступку јавне набавке не постоји сукоб интереса између понуђача и
представника наручиоца у смислу члана 29. и 30. Закона о јавним набавкама (Образац изјаве
дат је у Поглављу XIII конкурсне документације).
21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
22. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 (десет) дана од дана окончаног
отварања понуда.
Одлука о додели уговора се објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.
23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке
и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са
повратницом. 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 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог Закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева
за заштиту права.
Уз поднети захтев, подносилац захтева је дужан да достави и доказ о уплати таксе у износу од
60.000,00 динара на број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број:
подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права - ЈН
број 4/2018, прималац: Буџет Републике Србије, сврха уплате: скраћеница "ЗЗП", затим назив
наручиоца и на крају број или ознака јавне набавке, при чему није дозвољено уписивати
никакве додатне речи или интерпункцијске знаке (нпр: "такса за", "уплата" и сл.), већ
искључиво наведене појмове у поменутом редоследу, тј. сврха уплате: ЗЗП, Дом здравља Кула,
ЈН број 4/2018. Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос
могу се видети у оквиру "банера" на интернет страници Републичке комисије за заштиту права
у поступцима јавних набавки.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Дом Здравља
Кула може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
25. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ
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 прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
26. ОБУСТАВА ПОСТУПКА
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној
оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора или одлуке о закључењу
оквирног споразума, односно уколико нису испуњени услови за доношење одлуке о
признавању квалификације.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који
се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
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поступак оконча, или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због
чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
Наручилац може одустати од доделе уговора о јавној набавци у случају ванредних околности
или више силе.
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи,
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења
одлуке.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке Наручилац ће објавити на Порталу јавних
набавки у року од 5 (пет) дана од дана коначности Одлуке о обустави поступка јавне набавкe.
27. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке
после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може
поднети захтев у писаној форми наручиоцу.
Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема
писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број _________________ од _______________ 2018.године за јавну набавку услуге одржавање софтвера, по партијама, ЈН број 4/2018, за партију
__________________________________________________________________________________
(уноси се број и назив партије)
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
(ПИБ):

понуђача

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
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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 који ће извршити
подизвођач:

2)

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:

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 у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Потпис овлашћеног лица:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Потпис овлашћеног лица:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Потпис овлашћеног лица:

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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Одржавање софтвера, по партијама, ЈН 4/2018
Понуђач доставља понуду за партију:
Партија 1 - Одржавање информационог система: HELIANT HEALTH
Услугa одржавања „Heliant Health“ здравственог информационог система за потребе Дома
здравља “Кула”, за период од 12 (дванаест) месеци:
Ред.
бр.

Опис предмета набавке

Кол.

Одржавање “Heliant Health”
1. здравственог информационог система

Ред.
Бр.

Опис предмета набавке

Месечна цена
са ПДВ-ом

Годишња цена
без ПДВ-а

Годишња цена
са ПДВ-ом

1

Кол.

Одржавање “Heliant Health”
1. здравственог информационог система

Месечна цена
без ПДВ-а

12

Укупна цена за 12 месеци без ПДВ-а:
ПДВ _____%:
Укупна цена за 12 месеци са ПДВ-ом:
Рок плаћања (не може бити краћи од 15, нити
_______ дана
дужи од 45 дана од дана пријема рачуна):
Рок важења понуде (не може бити краћи од 30
_______ дана
дана од дана отварања понуда):
Датум

Понуђач
М. П.

____________________________

___________________________

Напомене:
Образац понуде за сваку партију посебно 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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Одржавање софтвера, по партијама, ЈН 4/2018
Понуђач доставља понуду за партију:
Партија 2 - Одржавање информационог система: HELIANT MONEO
Услуге одржавања „Heliant Moneo“ пословног информационог система за потребе Дома
здравља “Кула”, за период од 12 месеци:
Ред.
Бр.

Опис предмета набавке

Кол.

Одржавање “Heliant Moneo”
1. пословног информационог система

Ред.
Бр.

Месечна цена
без ПДВ-а

Месечна цена
са ПДВ-ом

Годишња цена
без ПДВ-а

Годишња цена
са ПДВ-ом

1

Опис предмета набавке

Кол.

Одржавање “Heliant Moneo”
1. пословног информационог система

12

Укупна цена за 12 месеци без ПДВ-а:
ПДВ _____%:
Укупна цена за 12 месеци са ПДВ-ом:
Рок плаћања (не може бити краћи од 15, нити
_______ дана
дужи од 45 дана од дана пријема рачуна):
Рок важења понуде (не може бити краћи од 30
_______ дана
дана од дана отварања понуда):
Датум

Понуђач
М. П.

____________________________

___________________________

Напомене:
Образац понуде за сваку партију посебно 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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Одржавање софтвера, по партијама, ЈН 4/2018
Понуђач доставља понуду за партију:
Партија 3 - Одржавање информационих система: 7 копија програмског пакета VIZIJA и
програмског пакета KNJIGOVODSTVA
Услуге одржавања постојећих информационих система: 7 копија програмског пакета VIZIJA и
програмског пакета KNJIGOVODSTVA, за период од 12 (дванест) месеци:
Ред.
Бр.

Опис предмета набавке

Кол.

Одржавање 7 копија програмског пакета
1. VIZIJA
Одржавање програмског пакета
2. KNJIGOVODSTVA
Ред.
Бр.

Опис предмета набавке

Месечна цена
са ПДВ-ом

Годишња цена
без ПДВ-а

Годишња цена
са ПДВ-ом

1
1
Кол.

Одржавање 7 копија програмског пакета
1. VIZIJA
Одржавање програмског пакета
2. KNJIGOVODSTVA

Месечна цена
без ПДВ-а

12
12

Укупна цена за 12 месеци за ставке 1. и 2. без
ПДВ-а:
ПДВ _____%:
Укупна цена за 12 месеци за ставке 1. и 2. са ПДВом:
Рок плаћања (не може бити краћи од 15, нити
_______ дана
дужи од 45 дана од дана пријема рачуна):
Рок важења понуде (не може бити краћи од 30
_______ дана
дана од дана отварања понуда):
Датум

Понуђач
М. П.

____________________________
___________________________
Напомене:
Образац понуде за сваку партију посебно 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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Одржавање софтвера, по партијама, ЈН 4/2018
Понуђач доставља понуду за партију:
Партија 4 - Одржавање рачунарског програма: SUPER VADEMEKUM.
Услуге одржавања постојећег рачунарског програма SUPER VADEMEKUM и редовно,
најмање четири пута годишње, достављање измена битних за рад лекарске и апотекарске
службе, континуриано у току 2018.године:
Ред.
Бр.

Опис предмета набавке

Кол.

Одржавање рачунарског програма
1. SUPER VADEMEKUM

Цена за 2017. без
ПДВ-а

Цена за 2017. са
ПДВ-ом

1

Укупна цена за 2018.годину без ПДВ-а:
ПДВ _____%:
Укупна цена за 2018.годину са ПДВ-ом:
Рок плаћања (не може бити краћи од 15, нити
_______ дана
дужи од 45 дана од дана пријема рачуна):
Рок важења понуде (не може бити краћи од 30
_______ дана
дана од дана отварања понуда):
Датум

Понуђач
М. П.

____________________________

___________________________

Напомене:
Образац понуде за сваку партију посебно 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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ПРИЛОГ УЗ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ДОДАТНИ АНГАЖМАН САРАДНИКА ИЗВРШИОЦА
НАПОМЕНА:
Табела 1. се попуњава само за случај потребе додатног ангажмана Извршиоца.
Табела 1.
Опис послова/трошкова

Јединица
мере

Цена по ангажованом
сараднику извршиоцу без
пдв-а

Едукација и обука на локацији Наручиоца:
Едукација и обука у радним просторијама
Извршиоца:
Телефонска подршка (хелп деск, консултације,
даљински приступ систему) – у случају да није
уговорена Редовна подршка у коришћењу софтвера
Увоз података
Пројектовање,
анализа
пословних
процеса,
управљање пројектом
Унапређење Софтвера према захтевима корисника
(пројектовање, развој нових функционалности):
Анализа и унапређење локалне рачунарске мреже,
анализу
потреба
за
проширењима
и/или
реконфигурацијом рачунарске мреже и мрежне
серверске опреме, инсталацију и конфигурацију
рачунарске опреме, инсталација и конфигурација
системског софтвера – укључујући и системе за
управљање базама података (DBMS).
Услуга НЕ укључује и набавку комуникационе и
рачунарске опреме и материјала потребног за
реализацију наведених промена који падају на
терет Корисника:
Трошкови смештаја
Путни трошкови
Додатни ангажман Извршиоца се обавља уз искључиву сагласност Наручиоца и обухвата
активности које нису у опсегу редовног одржавања софтвера.

НАПОМЕНА:
Попуњавање обрасца није обавезно.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, парафира све стране модела Уговора
са своје стране, и на крају овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе
модела Уговора.
Модел уговора се попуњава за сваку партију посебно.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава
печатом овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА
ЈН БРОЈ 4/2018
Партија 1 - Одржавање информационог система: HELIANT HEALTH
Закључен у Кули, дана ___.___.2018.године између:
Наручиоца ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА,
са седиштем у Кули, Трг ослобођења 9,
ПИБ: 100262820, Матични број: 08005281,
Број рачуна: 840-24661-59, Управа за трезор, Филијала Врбас, Експозитура Кула,
Телефон: 025 721 191, Телефакс: 025 723 048,
кога заступа директор Шевин др Жарко
(у даљем тексту: „Корисник“)
и
Понуђача ...........................................................................................................,
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:................................., Матични број: ...........................................,
Број рачуна: ............................................, Назив банке:......................................,
Телефон:.................................,Телефакс: ...........................................,
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: „Извршилац“),
Основ уговора:
ЈН Број: 4/2018
Број и датум одлуке о додели уговора: .................................................
Понуда изабраног понуђача брoj ........................ од................................
Подизвођачи:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
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УГОВОР О ОДРЖАВАЊУ
“HELIANT HEALTH” ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
ПРЕАМБУЛА
Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Корисник према члану 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на основу позива за подношење понуда у поступку јавне
набавке услуге - одржавање софтвера, по партијама, објављеног на Порталу јавних набавки
дана 02.04.2018.године, спровео поступак јавне набавке мале вредности (ЈН број 4/2018).
- Да је Извршилац доставио Понуду број _______________ од _______________ 2018.године,
за Партију 1 - Одржавање информационог система: HELIANT HEALTH, која у потпуности
одговара траженим захтевима Корисника и условима из конкурсне документације, која је
саставни део Уговора.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора су права, обавезе и услови коришћења „Heliant Health“ здравственог
информационог система (у даљем тексту: Софтвер) од стране Корисника, као и права и обавезе
Извршиоца у погледу адаптивног и корективног одржавања Софтвера и начина интервенције у
случају, евентуалног, хаваријског престанка рада. Саставни део овог Уговора је Понуда
Извршиоца услуга која је заведена под бројем _______ од дана _________ године, која је
достављена по позиву за подношење понуде од стране Корисника број __________ од
_______2018.године, и прихваћена од стране Корисника Одлуком о додели уговора Дом
здравља Кула број ___________ од дана _________2018.године.
ЛОКАЦИЈЕ И БРОЈ КОРИСНИКА
Члан 2.
Софтвер се одржава на следећим локацијама, на дефинисаном броју рачунара:
Локација

Адреса

Број рачунара

1 Дом здравља Кула - управа

Кула, Трг ослобођења 9

31

2 Дом здравља Кула - специјалистички

Кула, Марка Миљанова бб

6

3 Здравствена станица у Сивцу

Сивац, Браће Хаџића 1

7

4 Дечија амбуланта у Сивцу

Сивац, Маршала Тита 176

3

5 Здравствена амбуланта у Липару
Здравствена станица у Руском
6 Крстуру

Липар, Маршала Тита 46

2

Руски Крстур, Фрушкогорска 49

7

7 Здравствена амбуланта у Крушчићу

4

8 Здравствена станица у Црвенки

Крушчић, Владимира Назора 32
Црвенка, Ивана Милутиновића
75

9 Служба за физикалу Црвенка

Црвенка, Колонија шећеране 18

3

10 Пионирски дом

Кула, Лењинова 17

1

11 Петефи школа

Кула, 16 Дивизије 34

1

11
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МОДУЛИ СОФТВЕРА
Члан 3.
Предмет овог Уговора је одржавање следећих модула Софтвера:
1. Упућивање пацијената и пријем књижица
2. Евидентирање прегледа и налаза
3. Картон
4. Дијагнозе
5. Прописивање лекова на рецепт
6. Прописивање лекова на налог
7. Извештај лекара
8. Унос услуга и утрошка
9. Протоколи
10. Статистички извештаји
11. Провера права и сигурност
12. Генерисање електронске фактуре
ПРАВО НА НОВЕ ВЕРЗИЈЕ
Члан 4.
Израда и издавање нових верзија Софтвера (са измењеним и допуњеним функционалностима
Софтвера) врши се у следећим случајевима:
 У случају промене законске и друге регулативе које утичу на софтверске системе, у
року који је у складу са законски дефинисаним терминима спровођења;


Као резултат унапређења Софтвера у циљу исправљања откривених већих и мањих
нерегуларности у раду, скривених мана и грешака;



Као резултат унапређење Софтвера у циљу ефикаснијег рада и коришћења, као резултат
властитих идеја и концепата Извршиоца;

Извршилац самостално одређује рок и период у коме ће израдити и издати сваку нову верзију
Софтвера.
Право на нове верзије Софтвера (односно нове верзије модула дефинисаних предметом овог
Уговора), подразумева да ће Кориснику бити на располагању нове верзије Софтвера. Путем
сајта www.heliant.rs Извршилац ће информисати Корисника о новим верзијама Софтвера.
Корисник разуме и сагласан је да ће све нове верзије Софтвера, које му Извршилац достави
односно стави на располагање, бити инсталиране од стране Корисника у складу са пратећим
упутством за инсталирање. Корисник увиђа и потврђује да, уколико благовремено не инсталира
нове верзије, Софтвер може да постане неупотребљив (у делу својих функционалности или у
целости), или да одступи од спецификације. Корисник преузима на себе потпуну материјалну и
кривичну одговорност за све евентуалне ризике и последице које на основу пропуштања
поступања у складу са овим ставом, евентуално настану према трећим лицима са којима је
Корисник у пословном односу, као и у односу на све последице које по било ком основу
Корисник претрпи у сопственом пословању.
У случају проблема у раду Софтвера, проузрокованих грешком у испорученим новим верзијама
Софтвера, трошкови инсталације нове верзије, као и евентуалне додатне корекције Софтвера
падају на терет Извршиоца. У осталим случајевима трошкови за инсталацију нових верзија,
или подршку приликом инсталације нових верзија, падају на терет Корисника, а према овом
Комерцијалим условима овог Уговора.
РЕДОВНА ПОДРШКА У КОРИШЋЕЊУ СОФТВЕРА
Члан 5.
Редовна подршка у коришћењу Софтвера подразумева:
1.
Да Извршилац Кориснику пружи подршку у редовном и несментаном коришћењу
Софтвера: телефоном, факсом или електронском поштом, у циљу пружања одговора на
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свакодневне тешкоће или питања. Услуге техничке подршке не подразумевају обуку особља
Корисника, нити помоћ у питањима покривена корисничким упутствима. У случају да се
подршка врши на локацији Корисника, дневнице, путни трошкови и трошкови смештаја се
обрачунавају према ценовнику из дела Комерцијални услови овог Уговора.
2.
Услуге техничке подршке су доступне између 08:00 и 17:00 сати сваког радног дана,
осим суботом, недељом и у дане празника, двема особама које је именовао Корисник.
3.
Подршка изван времена дефинисаног претходним ставом или подршка особама које
нису именоване од стране Корисника наплаћује се према ценовнику из дела Комерцијални
услови овог Уговора.
4.
Да у случају проблема у раду Софтвера, време одзива Извршиоца буде као у табели:
Врста проблема
Критични

Озбиљни

Приметни

Споредни

Опис проблема

Време одзива

Губитак кључних функционалности неопходних за
обављање редовних дневних активности; грешке које
проузрокују губитак података или оштећивање
података; неисправност система која онемогућава
корисников рад; непостојање очигледног алтернативног
решења за заобилажење уочене грешке у софтверу.
Софтвер је употребљив али са великим ограничењима;
функција не ради као што је документовано; квар који
озбиљно
утиче
на
функционисање
система;
непостојање
очигледног
и/или
једноставног
алтернативног решења за заобилажење уочене грешке у
софтверу.
Софтвер је оперативан, нема функционалних
недостатака, али има озбиљна ограничења у
флексибилности; софтвер је оперативан али постоје
недостатци за која постоје позната и/или једноставна
решења; лоша дијагностика порука о грешкама.

8 сати

Софтвер је оперативан са мањим неудобностима у
коришћењу; недостаје текст који се односи на поруку о
грешци; козметички недостатци у софтверу; нема
губитка функционалности или се проблеми могу
окарактерисати као мањи губици у погледу
функционалности; потребна измена софтверске
документације.

48 сати

5 радних дана

2 месеца

5.
Да врши адаптивно одржавање, које подразумева:
•
Реинсталацију и конфигурацију постојеће верзије Софтвера у случају промене
хардверског окружења или системског софтвера који утиче на рад Софтвера, у року од 10
радних дана од тренутка писмене најаве измене системског окружења код Корисника, а према
ценовнику из дела Комерцијални услови овог Уговора.
6.
Да, на захтев Корисника, изврши додатну обуку корисника за коришћење нових,
измењених, делова програмских модула, а према ценовнику из а према ценовнику из дела
Комерцијални услови овог Уговора.
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА
Члан 6.
За успешно спровођење обавеза дефинисаних овим Уговором, Корисник је дужан да обезбеди:
1.
Да запослени код Корисника, односно овлашћено треће лице, користе Софтвер под
условима који су дефинисани у овим Уговором и на начин који је објашњен на обукама и у
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корисничкој документацији и дефинисан инструкцијама за администратора (који су предати
Кориснику), што се посебно односи на план одржавања базе података;
2.
Да обезбеди одговарајући хардвер и системски софтвер у свему према захтевима
Извршиоца, неопходан за имплементацију Софтвера;
3.
Да обезбеди квалитетне везе према Интернету или другој мрежи преко које се приступа
Софтверу;
4.
Да обезбеди даљински приступ серверу 24 сата дневно 7 дана у недељи;
5.
Да уочене проблеме у функционисању Софтвера, Корисник доставља на уредном
попуњеном одговарајућем ПИ обрасцу, који ће представљати саставни део овог Уговора;
6.
Да у случају промене прописа релевантних за обављање далатности Корисника
писмено обавести Извршиоца о променама, коришћењем одговарајућег ПИ обрасца. Уз
попуњен образац потребно је проследити и изворну документацију - текст прописа и пратећа
тумачења, предлог за промену начина обављања пословних процеса и очекиване излазне
информације из програмских модула на основу познатих улазних података;
7.
Да омогући све техничке и организационе услове као и неопходне податке за обављање
потребних активности.
8.
Да за критичну врсту проблема у којима се очекује реакција у што краћем року
обезбеди техничко лице за комуникацију.
КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ
Члан 7.
Спецификација комерцијалних услова дата је у следећим ставкама:
-

ЦЕНА ПРАВА НА НОВЕ ЛИЦЕНЦЕ И ПОДРШКЕ У КОРИШЋЕЊУ СОФТВЕРА

Цена услуга описаних у поглављу ПРАВО НА НОВЕ ВЕРЗИЈЕ СОФТВЕРА и у поглављу
РЕДОВНА ПОДРШКА У КОРИШЋЕЊУ СОФТВЕРА износи _____________________ динара
месечно, без урачунатог ПДВ-а, односно ____________________ динара месечно, са ПДВ-ом.
Вредност Уговора за 12 (дванаест) месеци износи укупно __________________ без ПДВ-а,
односно ______________________ са ПДВ-ом.
Плаћање се врши у року од _______ дана од дана пријема рачуна.
- ЦЕНА АНГАЖОВАЊА САРАДНИКА ИЗВРШИОЦА
Ангажовање сарадника Извршиоца, ван опсега уговорених услуга, обавља се уз искључиву
сагласност Корисника, а наплаћује се према ценовнику услуга који је дат у Прилогу уз Понуду.
ПОВЕРЉИВОСТ ИНФОРМАЦИЈА
Члан 8.
Обе стране су сагласне да садржај овог Уговора сматрају поверљивим, те ниједна страна без
сагласности друге неће саопштити, предати или на било који начин учинити доступним трећим
лицима: документацију, модел података, апликацију, садржај базе података и/или информације
добијене на основу рада система.
Извршилац се обавезује да ни под којим условима, без изричите дозволе Корисника, неће
предати, објавити, посредовати, доставити на коришћење нити копирати поверљиве податке
трећем лицу.
Корисник преузима на себе обавезу да штити приступ поверљивим информацијама које унесе у
Софтвер на начин објашњен како у корисничкој документацији тако и на одржаној обуци
запослених код Корисника као и да предузима све превентивне мере у циљу заштите и
контроле приступа поверљивим подацима.
Током важења Уговора, укључујући и све његове продужетке, а затим и у току периода од 10
(десет) година након истека или раскида Уговора, уговорне стране нити њихова зависна и
повезана друштва („Пријемна страна“) неће откривати поверљиве информације без претходног
писаног одобрења друге стране. Поверљиве информације укључују било које информације које
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су дате Пријемној страни од стране друге стране, укључујући али не ограничавајући се на
будучи Уговор, Софтвер, прилоге и сву пратећу документацију, осим делова који су:
•
познати пријемној страни пре пријема, што је поткрепљано писаним доказима;
•
су откривени пријемној страни од стране треће стране која има право на такво
откривање без обавезе чувања поверљивости;
•
јесте или постане део јавног домена без кривице Пријемне стране;
•
Пријемна страна неће користити поверљиве информације у било коју сврху осим оне
која је наведена у овом уговору без претходног одобрења друге стране.
Ништа у овом Уговору неће бити тумачено тако да ограничава Пријемну страну да открије
Поверљиве информације уколико се то захтева законом или на основу судске одлуке или неком
другом конкретном владином наредбом или захтевом, под условом да у сваком случају
Пријемна страна хитно достави другој страни писмено обавештење у најкраћем року како би се
другој страни омогућило да предузме радње ради заштите својих Поверљивих информација. У
случају да се не добије налог за заштиту или нека друга правна заштита, или се друга страна
одрекне поступања у складу са чланом будучег Уговора, Пријемна страна ће доставити само
онај део Поверљивих информација које се законски захтевају на основу писаног мишљења
адвоката.
Обе стране се обавезују да по испуњењу овог Уговора, односно његовог одређеног дела, врате
једна другој информације у писаном/штампаном облику и сву документацију која им је предата
у циљу испуњења овог Уговора, заједно са свим евентуално умноженим примерцима. Обе
стране се међусобно обавезује да примерке који не буду враћени уништи, као и да онемогући
коришћење истих на било који начин који није регулисан овом Уговором.
ЗАШТИТА ПРИСТУПА
Члан 9.
Корисник изјављује и потврђује да овим Уговором није стекао никакво право самосталног
вршења било каквих измена и допуна на било ком делу Софтвера, као ни право приступа
изворном коду Софтера у било ком смислу и на било који начин за све време док је Софтвер у
употреби код Корисника, односно трајно по престанку коришћења предметног Софтвера.
Корисник је сагласан да једино лица ангажована од стране Извршиоца имају право да врше
измене и допуне на било ком делу Софтвера, изворном коду, структури и/или дизајну софтвера
Софтвера.
Корисник се обавезује да ће осигурати и обезбедити забрану приступа у смислу вршења
измена, прилагођавања, брисања делова софтвера, затим вршења превођења, инверзног
инжењеринга, декомпилације, деасемблирања и других радњи на софтверу од стране
запослених или трећих лица, као и да сноси потпуну одговорност за сваку штету која настане
наведеним или било којим другим неовлашћеним поступањем запослених или трећих лица од
стране Корисника.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Члан 10.
Извршилац изјављује да неће ни на који начин самостално и изван налога и инструкција које
буде добио од особе овлашћене за контакт код Корисника, користити податке који се налазе у
базама података Корисника, а у које буде имао увид током извршавања обавеза преузетих овим
Уговором.
Извршилац се обавезује да неће ни у ком случају користити податке о физичким лицима којима
буде имао приступа супротно одредбама овог Уговора и закона који регулишу заштиту података
о личности.
Корисник изјављује да сноси пуну материјалну и сваку другу одговорност укуључујући и
судску према трећим лицима у случају настанка било какве штете због неправилног или
незаконитог руковања подацима који су унети у Софтвер од стране запослених код Корисника,
или било ког другог лица које није непосредно ангажовано од стране Извршиоца.
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ВИША СИЛА
Члан 11.
Случај више силе за време трајања овог Уговора, ослобађа уговорне стране од извршења
обавеза по овом Уговору, уколико су оне њеним дејством заиста погођене.
Случајем више силе сматрају се догађаји и околности на које уговорне стране нису могле
утицати у смислу умањења, отклањања или укидања њиховог дејства односно под вишом
силом се подразумевају само они догађаји који утичу на извршавање обавеза преузетих овим
уговором, а на које уговорне стране не могу или нису могли утицати, који се не могу или нису
могли предвидети или који се не могу спречити или превазићи.
Уговорне стране су сагласне да нити једна уговорна страна неће преузети одговорност за
губитак, претрпљену штету или неиспуњавање услова овог Уговора изазваних дејством више
силе.
Уговорне стране ће писмено обавестити једна другу о појави, трајању, дејству и престанку
више силе. За време трајања више силе сва права и обавезе које произилазе из овог Уговора
биће суспендоване.
Уколико се извршење обавеза из овог Уговора мора одложити за више од три месеца због
дејства више силе, уговорне стране су сагласне да договоре нове услове Уговора или да
раскину овај Уговор.
ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ
Члан 12.
Извршилац и било које треће лице ангажовано од стране Извршиоца неће ни у ком случају
бити одговорно за било какву директну, индиректну, консеквентну, посебну или случајну,
предвидиву или непредвидиву, грешку или губитак начињен Кориснику или трећим лицима
услед руковања са Софтвером или коришћењем података из Софтвера супротно, односно
различито од његове намене предвиђене овим уговором и редовним пословањем Корисника.
Ово се пре свега, али не искључиво, односи на:
•
Последице било какве одлуке донете на бази коришћења Софтвера или података из
Софтвера;
•
Било какве економске, правне, лекарске, фармацеутске и друге стручне одлуке донете
на бази коришћења Софтвера или података из Софтвера;.
•
Било какве економске, правне, лекарске, фармацеутске и друге стручне пропусте или
грешке настале на бази коришћења Софтвера и података из Софтвера.
•
Губитак профита, угледа и репутације, уговора, пословних прилика;
•
Губитак, штету или погрешну пословну или било коју другу одлуку насталу преносом и
приказом података;
•
Штете настале услед прекида пословних процеса;
•
Штете настале услед нестручног, погрешног, несавесног руковања Софтвером од стране
Корисника или руковања на било који други начин који није предвиђен овим Уговором или
корисничком документацијом;
•
Штете настале као последица квара на хардверу, системском софтверу, даљинској вези и
др.;
•
на евентуалну штету која буде причињена Кориснику или трећим лицима услед
погрешног уноса података у Софтвер од стране запослених или ангажованих лица Корисника.
•
Све ово се односи чак и на случајеве када је Извршилац био упозорен да до таквих
ситуација може доћи.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Корисник се обавезује да представницима Корисника, запослених и радно ангажованих од
стране Корисника или било којим трећим лицима неће бити дозвољено да:
1.
Над Софтвером или било којим делом Софтвера спроводе активности нарушавања
интегритета Софтвера, што пре свега али не искључиво подразумева следеће активности:
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реверзни инжињеринг, декомпајлирање, растављање Софтвера и то без обзира на намеру или
сврху предметне активности;
2.
Продају, препродају, изнајмљују, дистрибуирају или на било који други начин уступају
Софтвер по било ком основу трећим лицима;
3.
Надограђују софтвер или базе података, осим алатима за конфигурацију Софтвера, који
су доступни кроз сам Софтвер;
4.
За своје потребе додатно инсталирају или конфигуришу Софтвер осим на начин
предвиђен овим Уговором;
5.
Да трећим лицима, без писмене сагласности Извршиоца, пруже увид, врше
демострације и приказ рада Софтвера.
ВРЕМЕ ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 14.
Уговор се потписује на период од годину дана.
Након истека периода од годину дана, уговор се аутоматкси продужава до тренутка завршетка
новог поступка ЈН за услуге одржавања здравственог информационог система „Heliant Health“,
уколико једна од уговорних страна није писаним путем обавестила другу страну да не жели да
се продужи трајање овог уговора, најкасније месец дана пре истека трајања периода на који је
овај уговор закључен.
Уговор могу отказати обе уговорне стране најраније месец дана од дана пријема писаног
обавештења о отказу уговора.
Средства за реализацију Уговора за 2018.годину обезбеђена су Финансијским планом
Корисника за 2018.годину. Плаћања доспелих обавеза насталих у 2018.години, вршиће се до
висине одобрених апропријација. За део реализације Уговора који се односи на 2019.годину,
реализација Уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Финансијским планом
Корисника за 2019.годину, односно обавезе које доспевају у 2019.години ће бити реализоване
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2019.години. У
супротном, Уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и
плаћања обавеза од стране Корисника.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 15.
Уговорне стране ће покушати да своје евентуалне неспоразуме настале у реализацији Уговора
реше споразумно. У супротном за решавање спора биће надлежан Привредни суд у Сомбору.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми
закључивањем Анекса уговора, потписаним од стране овлашћених представника обе уговорне
стране. Анекс уговора се може закључити тек након доношења одлуке о измени Уговора од
стране Корисника, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Лице одговорно за реализацију Уговора испред Корисника, а посебно за контролу извршења
услуга које су предмет Уговора, као и за достављање извештаја о реализацији Уговора је
Владимир Олејар, запослен код Корисника на пословима Руководилац техничког сектора.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну
страну.
За све што није регулисано Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
ИЗВРШИЛАЦ
_________________

НАРУЧИЛАЦ
ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Шевин др Жарко

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 4/2018

43/ 73

ПРИЛОГ 1:
Предлог за измену софтвера/Пријава проблема у раду софтвера
Апликација

Образац ПИ

Установа

Датум

Heliant Health

Опис
проблема

Предлог
решења

Подносилац
захтева:
Контакт тел:
Контакт mail:
Потпис
подносиоца

М.П.

_________________________
Овлашћено лице установе

Напомена: Ако је могуће, уз образац послати и приказ садржаја екрана / извештаја са
потенцијалним изменама / допунама функционалности.
Образац без оба потписа не може бити прихваћен.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, парафира све стране модела Уговора
са своје стране, и на крају овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе
модела Уговора.
Модел уговора се попуњава за сваку партију посебно.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава
печатом овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА
ЈН БРОЈ 4/2018
Партија 2 - Одржавање информационог система: HELIANT MONEO
Закључен у Кули, дана ___.___.2018.године између:
Наручиоца ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА,
са седиштем у Кули, Трг ослобођења 9,
ПИБ: 100262820, Матични број: 08005281,
Број рачуна: 840-24661-59, Управа за трезор, Филијала Врбас, Експозитура Кула,
Телефон: 025 721 191, Телефакс: 025 723 048,
кога заступа директор Шевин др Жарко
(у даљем тексту: „Корисник“)
и
Понуђача ...........................................................................................................,
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:................................., Матични број: ...........................................,
Број рачуна: ............................................, Назив банке:......................................,
Телефон:.................................,Телефакс: ...........................................,
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: „Извршилац“),
Основ уговора:
ЈН Број: 4/2018
Број и датум одлуке о додели уговора: .................................................
Понуда изабраног понуђача брoj ........................ од................................
Подизвођачи:
3. ............................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
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УГОВОР О ОДРЖАВАЊУ
“HELIANT MONEO” ПОСЛОВНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
ПРЕАМБУЛА
Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Корисник према члану 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 И 68/2015), а на основу позива за подношење понуда у поступку јавне
набавке услуге - одржавање софтвера, по партијама, објављеног на Порталу јавних набавки
дана 02.04.2018.године, спровео поступак јавне набавке мале вредности (ЈН број 4/2018).
- Да је Извршилац доставио Понуду број _______________ од _______________2018.године,
за Партију 2 - Одржавање информационог система: HELIANT MONEO, која у потпуности
одговара траженим захтевима Корисника и условима из конкурсне документације, која је
саставни део Уговора.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора су права, обавезе и услови коришћења „Heliant Moneo“ пословног
информационог система (у даљем тексту: Софтвер) од стране Корисника, као и права и обавезе
Извршиоца у погледу адаптивног и корективног одржавања Софтвера и начина интервенције у
случају, евентуалног, хаваријског престанка рада. Саставни део овог Уговора је Понуда
Извршиоца услуга која је заведена под бројем _______ од дана _________ године, која је
достављена по позиву за подношење понуде од стране Корисника број _____ од
________2018.године, и прихваћена од стране Корисника Одлуком о додели уговора Дом
здравља Кула број ______________ од дана _____________2018. године.
ЛОКАЦИЈЕ И БРОЈ КОРИСНИКА
Члан 2.
Софтвер се одржава на следећим локацијама, на дефинисаном броју рачунара:

1

Локација

Адреса

Дом здравља Кула

Кула, Трг ослобођења 9

Број рачунара
3

МОДУЛИ СОФТВЕРА
Члан 3.
Предмет овог Уговора је одржавање следећих модула Софтвера:
1. Основни модул
2. Кадровска евиденција
3. Обрачун зарада и накнада
ПРАВО НА НОВЕ ВЕРЗИЈЕ
Члан 4.
Израда и издавање нових верзија Софтвера (са измењеним и допуњеним функционалностима
Софтвера) врши се у следећим случајевима:
 У случају промене законске и друге регулативе које утичу на софтверске системе, у
року који је у складу са законски дефинисаним терминима спровођења;
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Као резултат унапређења Софтвера у циљу исправљања откривених већих и мањих
нерегуларности у раду, скривених мана и грешака;



Као резултат унапређење Софтвера у циљу ефикаснијег рада и коришћења, као резултат
властитих идеја и концепата Извршиоца;

Извршилац самостално одређује рок и период у коме ће израдити и издати сваку нову верзију
Софтвера.
Право на нове верзије Софтвера (односно нове верзије модула дефинисаних предметом овог
Уговора), подразумева да ће Кориснику бити на располагању нове верзије Софтвера. Путем
сајта www.heliant.rs Извршилац ће информисати Корисника о новим верзијама Софтвера.
Корисник разуме и сагласан је да ће све нове верзије Софтвера, које му Извршилац достави
односно стави на располагање, бити инсталиране од стране Корисника у складу са пратећим
упутством за инсталирање. Корисник увиђа и потврђује да, уколико благовремено не инсталира
нове верзије, Софтвер може да постане неупотребљив (у делу својих функционалности или у
целости), или да одступи од спецификације. Корисник преузима на себе потпуну материјалну и
кривичну одговорност за све евентуалне ризике и последице које на основу пропуштања
поступања у складу са овим ставом, евентуално настану према трећим лицима са којима је
Корисник у пословном односу, као и у односу на све последице које по било ком основу
Корисник претрпи у сопственом пословању.
У случају проблема у раду Софтвера, проузрокованих грешком у испорученим новим верзијама
Софтвера, трошкови инсталације нове верзије, као и евентуалне додатне корекције Софтвера
падају на терет Извршиоца. У осталим случајевима трошкови за инсталацију нових верзија,
или подршку приликом инсталације нових верзија, падају на терет Корисника, а према овом
Комерцијалим условима овог Уговора.
РЕДОВНА ПОДРШКА У КОРИШЋЕЊУ СОФТВЕРА
Члан 5.
Редовна подршка у коришћењу Софтвера подразумева:
1.
Да Извршилац Кориснику пружи подршку у редовном и несментаном коришћењу
Софтвера: телефоном, факсом или електронском поштом, у циљу пружања одговора на
свакодневне тешкоће или питања. Услуге техничке подршке не подразумевају обуку особља
Корисника, нити помоћ у питањима покривена корисничким упутствима. У случају да се
подршка врши на локацији Корисника, дневнице, путни трошкови и трошкови смештаја се
обрачунавају према ценовнику из дела Комерцијални услови овог Уговора.
2.
Услуге техничке подршке су доступне између 08:00 и 17:00 сати сваког радног дана,
осим суботом, недељом и у дане празника, двема особама које је именовао Корисник.
3.
Подршка изван времена дефинисаног претходним ставом или подршка особама које
нису именоване од стране Корисника наплаћује се према ценовнику из дела Комерцијални
услови овог Уговора.
4.
Да у случају проблема у раду Софтвера, време одзива Извршиоца буде као у табели:
Врста проблема
Опис проблема
Време одзива
Критични

Озбиљни

Губитак кључних функционалности неопходних за
обављање редовних дневних активности; грешке које
проузрокују губитак података или оштећивање
података; неисправност система која онемогућава
корисников рад; непостојање очигледног алтернативног
решења за заобилажење уочене грешке у софтверу.
Софтвер је употребљив али са великим ограничењима;
функција не ради као што је документовано; квар који
озбиљно
утиче
на
функционисање
система;
непостојање
очигледног
и/или
једноставног

8 сати

48 сати
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Врста проблема

Опис проблема

Време одзива

алтернативног решења за заобилажење уочене грешке у
софтверу.
Приметни

Софтвер је оперативан, нема функционалних
недостатака, али има озбиљна ограничења у
флексибилности; софтвер је оперативан али постоје
недостатци за која постоје позната и/или једноставна
решења; лоша дијагностика порука о грешкама.

5 радних дана

Споредни

Софтвер је оперативан са мањим неудобностима у
коришћењу; недостаје текст који се односи на поруку о
грешци; козметички недостатци у софтверу; нема
губитка функционалности или се проблеми могу
окарактерисати као мањи губици у погледу
функционалности; потребна измена софтверске
документације.

2 месеца

5.
Да врши адаптивно одржавање, које подразумева:
•
Реинсталацију и конфигурацију постојеће верзије Софтвера у случају промене
хардверског окружења или системског софтвера који утиче на рад Софтвера, у року од 10
радних дана од тренутка писмене најаве измене системског окружења код Корисника, а према
ценовнику из дела Комерцијални услови овог Уговора.
6.
Да, на захтев Корисника, изврши додатну обуку корисника за коришћење нових,
измењених, делова програмских модула, а према ценовнику из а према ценовнику из дела
Комерцијални услови овог Уговора.
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА
Члан 6.
За успешно спровођење обавеза дефинисаних овим Уговором, Корисник је дужан да обезбеди:
1.
Да запослени код Корисника, односно овлашћено треће лице, користе Софтвер под
условима који су дефинисани у овим Уговором и на начин који је објашњен на обукама и у
корисничкој документацији и дефинисан инструкцијама за администратора (који су предати
Кориснику), што се посебно односи на план одржавања базе података;
2.
Да обезбеди одговарајући хардвер и системски софтвер у свему према захтевима
Извршиоца, неопходан за имплементацију Софтвера;
3.
Да обезбеди квалитетне везе према Интернету или другој мрежи преко које се приступа
Софтверу;
4.
Да обезбеди даљински приступ серверу 24 сата дневно 7 дана у недељи;
5.
Да уочене проблеме у функционисању Софтвера, Корисник доставља на уредном
попуњеном одговарајућем ПИ обрасцу, који ће представљати саставни део овог Уговора;
6.
Да у случају промене прописа релевантних за обављање далатности Корисника
писмено обавести Извршиоца о променама, коришћењем одговарајућег ПИ обрасца. Уз
попуњен образац потребно је проследити и изворну документацију - текст прописа и пратећа
тумачења, предлог за промену начина обављања пословних процеса и очекиване излазне
информације из програмских модула на основу познатих улазних података;
7.
Да омогући све техничке и организационе услове као и неопходне податке за обављање
потребних активности.
8.
Да за критичну врсту проблема у којима се очекује реакција у што краћем року
обезбеди техничко лице за комуникацију.
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КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ
Члан 7.
Спецификација комерцијалних услова дата је у следећим ставкама:
-

ЦЕНА ПРАВА НА НОВЕ ЛИЦЕНЦЕ И ПОДРШКЕ У КОРИШЋЕЊУ СОФТВЕРА

Цена услуга описаних у поглављу ПРАВО НА НОВЕ ВЕРЗИЈЕ СОФТВЕРА и у поглављу
РЕДОВНА ПОДРШКА У КОРИШЋЕЊУ СОФТВЕРА износи __________________ динара
месечно, без урачунатог ПДВ-а, односно ____________________ динара месечно, са ПДВ-ом.
Вредност Уговора за 12 (дванаест) месеци износи укупно ______________________ динара без
ПДВ-а, односно _____________________ динара са ПДВ-ом.
Плаћање се врши у року од ______ дана од дана пријема рачуна.
-

ЦЕНА АНГАЖОВАЊА САРАДНИКА ИЗВРШИОЦА

Ангажовање сарадника Извршиоца, ван опсега уговорених услуга, обавља се уз искључиву
сагласност Корисника, а наплаћује се према ценовнику услуга који је дат у Прилогу уз Понуду.
ПОВЕРЉИВОСТ ИНФОРМАЦИЈА
Члан 8.
Обе стране су сагласне да садржај овог Уговора сматрају поверљивим, те ниједна страна без
сагласности друге неће саопштити, предати или на било који начин учинити доступним трећим
лицима: документацију, модел података, апликацију, садржај базе података и/или информације
добијене на основу рада система.
Извршилац се обавезује да ни под којим условима, без изричите дозволе Корисника, неће
предати, објавити, посредовати, доставити на коришћење нити копирати поверљиве податке
трећем лицу.
Корисник преузима на себе обавезу да штити приступ поверљивим информацијама које унесе у
Софтвер на начин објашњен како у корисничкој документацији тако и на одржаној обуци
запослених код Корисника као и да предузима све превентивне мере у циљу заштите и
контроле приступа поверљивим подацима.
Током важења Уговора, укључујући и све његове продужетке, а затим и у току периода од 10
(десет) година након истека или раскида Уговора, уговорне стране нити њихова зависна и
повезана друштва („Пријемна страна“) неће откривати поверљиве информације без претходног
писаног одобрења друге стране. Поверљиве информације укључују било које информације које
су дате Пријемној страни од стране друге стране, укључујући али не ограничавајући се на
будучи Уговор, Софтвер, прилоге и сву пратећу документацију, осим делова који су:
•
познати пријемној страни пре пријема, што је поткрепљано писаним доказима;
•
су откривени пријемној страни од стране треће стране која има право на такво
откривање без обавезе чувања поверљивости;
•
јесте или постане део јавног домена без кривице Пријемне стране;
•
Пријемна страна неће користити поверљиве информације у било коју сврху осим оне
која је наведена у овом уговору без претходног одобрења друге стране.
Ништа у овом Уговору неће бити тумачено тако да ограничава Пријемну страну да открије
Поверљиве информације уколико се то захтева законом или на основу судске одлуке или неком
другом конкретном владином наредбом или захтевом, под условом да у сваком случају
Пријемна страна хитно достави другој страни писмено обавештење у најкраћем року како би се
другој страни омогућило да предузме радње ради заштите својих Поверљивих информација. У
случају да се не добије налог за заштиту или нека друга правна заштита, или се друга страна
одрекне поступања у складу са чланом будучег Уговора, Пријемна страна ће доставити само
онај део Поверљивих информација које се законски захтевају на основу писаног мишљења
адвоката.
Обе стране се обавезују да по испуњењу овог Уговора, односно његовог одређеног дела, врате
једна другој информације у писаном/штампаном облику и сву документацију која им је предата
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у циљу испуњења овог Уговора, заједно са свим евентуално умноженим примерцима. Обе
стране се међусобно обавезује да примерке који не буду враћени уништи, као и да онемогући
коришћење истих на било који начин који није регулисан овом Уговором.
ЗАШТИТА ПРИСТУПА
Члан 9.
Корисник изјављује и потврђује да овим Уговором није стекао никакво право самосталног
вршења било каквих измена и допуна на било ком делу Софтвера, као ни право приступа
изворном коду Софтера у било ком смислу и на било који начин за све време док је Софтвер у
употреби код Корисника, односно трајно по престанку коришћења предметног Софтвера.
Корисник је сагласан да једино лица ангажована од стране Извршиоца имају право да врше
измене и допуне на било ком делу Софтвера, изворном коду, структури и/или дизајну софтвера
Софтвера.
Корисник се обавезује да ће осигурати и обезбедити забрану приступа у смислу вршења
измена, прилагођавања, брисања делова софтвера, затим вршења превођења, инверзног
инжењеринга, декомпилације, деасемблирања и других радњи на софтверу од стране
запослених или трећих лица, као и да сноси потпуну одговорност за сваку штету која настане
наведеним или било којим другим неовлашћеним поступањем запослених или трећих лица од
стране Корисника.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Члан 10.
Извршилац изјављује да неће ни на који начин самостално и изван налога и инструкција које
буде добио од особе овлашћене за контакт код Корисника, користити податке који се налазе у
базама података Корисника, а у које буде имао увид током извршавања обавеза преузетих овим
Уговором.
Извршилац се обавезује да неће ни у ком случају користити податке о физичким лицима којима
буде имао приступа супротно одредбама овог Уговора и закона који регулишу заштиту података
о личности.
Корисник изјављује да сноси пуну материјалну и сваку другу одговорност укуључујући и
судску према трећим лицима у случају настанка било какве штете због неправилног или
незаконитог руковања подацима који су унети у Софтвер од стране запослених код Корисника,
или било ког другог лица које није непосредно ангажовано од стране Извршиоца.
ВИША СИЛА
Члан 11.
Случај више силе за време трајања овог Уговора, ослобађа уговорне стране од извршења
обавеза по овом Уговору, уколико су оне њеним дејством заиста погођене.
Случајем више силе сматрају се догађаји и околности на које уговорне стране нису могле
утицати у смислу умањења, отклањања или укидања њиховог дејства односно под вишом
силом се подразумевају само они догађаји који утичу на извршавање обавеза преузетих овим
уговором, а на које уговорне стране не могу или нису могли утицати, који се не могу или нису
могли предвидети или који се не могу спречити или превазићи.
Уговорне стране су сагласне да нити једна уговорна страна неће преузети одговорност за
губитак, претрпљену штету или неиспуњавање услова овог Уговора изазваних дејством више
силе.
Уговорне стране ће писмено обавестити једна другу о појави, трајању, дејству и престанку
више силе. За време трајања више силе сва права и обавезе које произилазе из овог Уговора
биће суспендоване.
Уколико се извршење обавеза из овог Уговора мора одложити за више од три месеца због
дејства више силе, уговорне стране су сагласне да договоре нове услове Уговора или да
раскину овај Уговор.
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ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ
Члан 12.
Извршилац и било које треће лице ангажовано од стране Извршиоца неће ни у ком случају
бити одговорно за било какву директну, индиректну, консеквентну, посебну или случајну,
предвидиву или непредвидиву, грешку или губитак начињен Кориснику или трећим лицима
услед руковања са Софтвером или коришћењем података из Софтвера супротно, односно
различито од његове намене предвиђене овим уговором и редовним пословањем Корисника.
Ово се пре свега, али не искључиво, односи на:
•
Последице било какве одлуке донете на бази коришћења Софтвера или података из
Софтвера;
•
Било какве економске, правне, лекарске, фармацеутске и друге стручне одлуке донете
на бази коришћења Софтвера или података из Софтвера;.
•
Било какве економске, правне, лекарске, фармацеутске и друге стручне пропусте или
грешке настале на бази коришћења Софтвера и података из Софтвера.
•
Губитак профита, угледа и репутације, уговора, пословних прилика;
•
Губитак, штету или погрешну пословну или било коју другу одлуку насталу преносом и
приказом података;
•
Штете настале услед прекида пословних процеса;
•
Штете настале услед нестручног, погрешног, несавесног руковања Софтвером од стране
Корисника или руковања на било који други начин који није предвиђен овим Уговором или
корисничком документацијом;
•
Штете настале као последица квара на хардверу, системском софтверу, даљинској вези и
др.;
•
на евентуалну штету која буде причињена Кориснику или трећим лицима услед
погрешног уноса података у Софтвер од стране запослених или ангажованих лица Корисника.
•
Све ово се односи чак и на случајеве када је Извршилац био упозорен да до таквих
ситуација може доћи.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Корисник се обавезује да представницима Корисника, запослених и радно ангажованих од
стране Корисника или било којим трећим лицима неће бити дозвољено да:
1.
Над Софтвером или било којим делом Софтвера спроводе активности нарушавања
интегритета Софтвера, што пре свега али не искључиво подразумева следеће активности:
реверзни инжињеринг, декомпајлирање, растављање Софтвера и то без обзира на намеру или
сврху предметне активности;
2.
Продају, препродају, изнајмљују, дистрибуирају или на било који други начин уступају
Софтвер по било ком основу трећим лицима;
3.
Надограђују софтвер или базе података, осим алатима за конфигурацију Софтвера, који
су доступни кроз сам Софтвер;
4.
За своје потребе додатно инсталирају или конфигуришу Софтвер осим на начин
предвиђен овим Уговором;
5.
Да трећим лицима, без писмене сагласности Извршиоца, пруже увид, врше
демострације и приказ рада Софтвера.
ВРЕМЕ ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 14.
Уговор се закључује на период од годину дана.
Након истека периода од годину дана, уговор се аутоматски продужава до тренутка завршетка
новог поступка ЈН за услуге одржавања пословног информационог система „Heliant Moneo“,
уколико једна од уговорних страна није писаним путем обавестила другу страну да не жели да
се продужи трајање овог уговора, најкасније месец дана пре истека трајања периода на који је
овај уговор закључен.
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Уговор могу отказати обе уговорне стране најраније месец дана од дана пријема писменог
обавештења.
Средства за реализацију Уговора за 2018.годину обезбеђена су Финансијским планом
Корисника за 2018.годину. Плаћања доспелих обавеза насталих у 2018.години, вршиће се до
висине одобрених апропријација. За део реализације Уговора који се односи на 2019.годину,
реализација Уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Финансијским планом
Корисника за 2019.годину, односно обавезе које доспевају у 2019.години ће бити реализоване
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2019.години. У
супротном, Уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и
плаћања обавеза од стране Корисника.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 15.
Уговорне стране ће покушати да своје евентуалне неспоразуме настале у реализацији Уговора
реше споразумно. У супротном за решавање спора биће надлежан Привредни суд у Сомбору.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми
закључивањем Анекса уговора, потписаним од стране овлашћених представника обе уговорне
стране. Анекс уговора се може закључити тек након доношења одлуке о измени Уговора од
стране Корисника, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Лице одговорно за реализацију Уговора испред Корисника, а посебно за контролу извршења
услуга које су предмет Уговора, као и за достављање извештаја о реализацији Уговора је
Владимир Олејар, запослен код Корисника на пословима Руководилац техничког сектора.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну
страну.
За све што није регулисано Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
ИЗВРШИЛАЦ
_________________

НАРУЧИЛАЦ
ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Шевин др Жарко
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ПРИЛОГ 1:
Предлог за измену софтвера/Пријава проблема у раду софтвера
Апликација

Образац ПИ

Установа

Датум

Heliant Health

Опис
проблема

Предлог
решења

Подносилац
захтева:
Контакт тел:
Контакт mail:
Потпис
подносиоца

М.П.

_________________________
Овлашћено лице установе

Напомена: Ако је могуће, уз образац послати и приказ садржаја екрана / извештаја са
потенцијалним изменама / допунама функционалности.
Образац без оба потписа не може бити прихваћен.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, парафира све стране модела Уговора
са своје стране, и на крају овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе
модела Уговора.
Модел уговора се попуњава за сваку партију посебно.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава
печатом овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА
ЈН БРОЈ 4/2018
Партија 3 - Одржавање информационих система: 7 копија програмског пакета VIZIJA и
програмског пакета KNJIGOVODSTVA
Закључен у Кули, дана ___.___.2018.године између:
Наручиоца ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА,
са седиштем у Кули, Трг ослобођења 9,
ПИБ: 100262820, Матични број: 08005281,
Број рачуна: 840-24661-59, Управа за трезор, Филијала Врбас, Експозитура Кула,
Телефон: 025 721 191, Телефакс: 025 723 048,
кога заступа директор Шевин др Жарко
(у даљем тексту: „Корисник“)
и
Понуђача ...........................................................................................................,
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:................................., Матични број: ...........................................,
Број рачуна: ............................................, Назив банке:......................................,
Телефон:.................................,Телефакс: ...........................................,
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: „Извршилац“),
Основ уговора:
ЈН Број: 4/2018
Број и датум одлуке о додели уговора: .................................................
Понуда изабраног понуђача брoj ........................ од................................
Подизвођачи:
5. ............................................................................................................................................
6. ............................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 4/2018

54/ 73

УГОВОР О ОДРЖАВАЊУ
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ "VIZIJA" И ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ "KNJIGOVODSTVA"
ПРЕАМБУЛА
Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Корисник према члану 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на основу позива за подношење понуда у поступку јавне
набавке услуге - одржавање софтвера, по партијама, објављеног на Порталу јавних набавки
дана 02.04.2018.године, спровео поступак јавне набавке мале вредности (ЈН број 4/2018).
- Да је Извршилац доставио Понуду број _______________ од _______________2018.године,
за Партију 3 - Одржавање информационих система: 7 копија програмског пакета VIZIJA
и програмског пакета KNJIGOVODSTVA, која у потпуности одговара траженим захтевима
Корисника и условима из конкурсне документације, која је саставни део Уговора.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим уговором уређују се међусобни односи при одржавању постојећег информационог
система подржаног апликативним програмским решењима Извршиоца.
Сва апликативна програмска решења настала и инсталирана од стране Извршиоца код
Корисника власништво су Извршиоца и предмет су овог уговора.
Корисник је искључиво одговоран за стање у свом информационом систему, за податке које
креира и користи.
Члан 2.
Обавезе Извршиоца су:
 Омогућити Кориснику несметан оперативан рад у примени апликативних
програмских решења,
 Одржавање инсталиране апликативне програмске опреме исправкама уочених
недостатака у примени,
 Допуна инсталираних апликативних програмских решења по посебним захтевима
корисника која се односе на нове приказе постојећих података (нови извештаји),
 Неопходне промене у програмским решењима које настају из промена законских
прописа и налаза државних инспекцијских органа,
 Даља разрада (усавршавање) на информатичком инжињерингу у дефинисању и
избору хардверске и системске опреме,
 Иновирање техничких и програмских решења у складу са кретањем на
информатичком тржишту,
 Разрада појединих идејних и организационих решења која се односе на побољшање и
доградњу постојећег инсталираног решења ФИС-а,
 Генерисање системске програмске подршке за ефикаснији рад Корисника,
 Реорганизације матичних БАЗА података,
 Реорганизација података на магнетним медијима,
 Израда стримова и упутстава за рутинске послове,
 Учествовање у избору понуђача хардверске и системске опреме,
 Анализирање и давање стручних оцена и препорука код промене организације рада
Корисника, као и давања препорука код селекције понуда,
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Обука Корисника за коришћење програмских решења.
Члан 3.

Корисник услуга може да упути обавештење о проблему у функционисању информационог
система, Извршиоцу и то: телефоном, електронском поштом, СМС поруком, писмено.
Телефонско обавештење може да се упути од 8,00 до 20,00 часова.
Корисник услуга може да упути захтев за допуну или промену у постојећим решењима,
Извршиоцу електронском поштом или писмено.
Члан 4.
По пријему обавештења о проблему у функционисању информационог система, Извршилац је
дужан да у најкраћем року, а најдуже 24 часа приступи решавању проблема.
Захтеве који нису хитни и не ремете редован рад Корисникам, Извршилац ће решити у
најкраћем року који неће негативно утицати на рад Корисника.
Члан 5.
Обавезе Корисника су:

5) да омогући Извршиоцу извршавање обавеза према овом уговору,
6) стави на располагање Извршиоцу сву опрему (хардвер и софтвер),
7) придржавање упутстава и правила у функционисању информационог система, коришћењу
рачунарских система и припадајућег софтвера,

8) уважавање предлога Извршиоца у складу са својим могућностима које се односе на
повећање ефикасности и стабилности функционисања информационог система. Предлози
се односе на замену дотрајалих или застарелих склопова или целих уређаја, набавку
недостајућих склопова или уређаја, иновирање апликативног и системског софтвера,
кадровске и организационе промене.
ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ
Члан 6.
Цена одржавања за Корисника дефинише се у месечном паушалном износу на следећи начин:
1. За 7 копија програмског пакета "VIZIJA"
2. За пакет "KNJIGOVODSTVA"

______________ динара без ПДВ-а
______________ динара са ПДВ-ом
______________ динара без ПДВ-а
______________ динара са ПДВ-ом

Вредност Уговора за 12 (дванаест) месеци за ставке 1. и 2. износи укупно
____________________ динара без ПДВ-а, односно ____________________ динара са ПДВ-ом.
Члан 7.
Обавезе Извршиоца по основу месечног паушалног одржавања су:
1. по пријему обавештења о проблему у функционисању ИС у најкраћем року, а најдуже 1 сат
приступи решавању проблема,
2. дијагностицирање насталог проблема,
3. предлози за приступање провери опреме (хардвера) и/или апликативног софтвера,
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4. реинсталација апликативних и услужних програма у случају промене хардверске или
системске опреме,
5. реорганизација оперативних база података,
6. опоравак оштећених датотека,
7. организовање података на магнетним медијумима,
8. обука корисника,
9. давање смерница и препорука организовања рада и конкретних апликативних примена,
10. помоћ Кориснику при дефинисању хардверске и системске опреме и избору најбољег
понуђача,
11. све активности везане за затварање текуће године и отварање нове године (увид у
расположиви простор на магнетним медијима и утврђивање начина коришћења, израда
стримова за архивирање података),
12. праћење промена у информационим технологијама, законске регулативе, стања у области и
окружењу и информисање Корисника о битним догађајима и чињеницама за функционисање
ИС,
13. сетовање параметара за функционисање системског софтвера, апликативног софтвера и
хардверских компоненти,
14. промене стримова, промене апликативних програма, промена параметара системског
софтвера и израда упутстава,
15. преузимање података са Интернет сајта РФЗО (везе лекова и дијагноза, ценовника лекова,
максималне количине издавања лекова на рецепт, регистрованих доктора, здравствених
установа, дијагноза) са уносом податка, преформатирање податка, постављањем на Интернет
сајт Извршиоца.
Члан 8.
Корисник ће плаћати Извшиоцу надокнаду за месечно одржавање у износу који одговара
примени члана 6. У једној апотеци без обзира на број радних места сматра се коришћење једне
копије програмског пакета "VIZIJA". Уколико постоји центар за обраду података сматра се
коришћење једне копије програмског пакета "VIZIJA". За програме "KNJIGOVODSTVA",
примењује се износ из члана 6. независно од броја апотека Корисника или броја радних
станица са којих се врши коришћење програма.
Извршилац ће Кориснику достављати рачун до ___________ у месецу за текући месец са роком
плаћања до __________________ (не краће од 15 дана од дана пријема рачуна). Извођач ће
Кориснику у сваком рачуну навести број копија програмског пакета "VIZIJA" који Корисник
поседује и износ одржавања, износ одржавања за програм "KNJIGOVODSTVA".
Члан 9.
Све потребе Корисника које не могу бити обухваћене паушалним одржавањем дефинисаним
чланом 7. биће извршене уз договор Извршиоца и Корисника, а сама реализација тог договора
биће регулисана посебним Уговором. Иницијативу за промену у информационом систему може
поднети Корисник или Извршилац.
Члан 10.
Када Корисник и Извршилац заједнички процене неопходност доласка Извршиоца на локацију
Корисника тада Корисник плаћа Извршиоцу следеће трошкове:

1) путни трошкови
2) трошкови хотелског смештаја
3) дневнице.
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Члан 11.
Путни трошкови обухватају коришћење аутомобила или другог средства јавног превоза.
Уколико се за превоз користи аутомобил, тада ће се за путне трошкове обрачунати 25% од
вредности цене безоловног бензина по километру и трошкови путарине. Релација доласка
Извођача код Корисника је ________________________ - Корисник.
ГАРАНЦИЈА
Члан 12.
Да би се добио високи квалитет и гаранција успешног рада на реализацији овог уговора и
одржавања информационих система Корисника, Извршилац се обавезује на следећу гаранцију
у раду:








Поштовање рокова извршења,
Максимално ангажовање код обуке Корисника,
Квалитет израде и примене идејног, софтверског и хардверског решења,
Квалитет и експедитивност одзива при непосредним интервенцијама,
Директна ON-LINE интервенција,
Коришћење Интернета као средства комуникације,
Иновирање идејног, организационог, софтверско-хардверског решења према
организационо законским променама код Корисника, као и примене нових
техничко-технолошких решења у свету,
 Одзив Извршиоца на интервенцију је максимално 24 (двадесет четири) сата од
позива Корисника.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Корисник изјављује и потврђује да овим Уговором није стекао никакво право самосталног
вршења измена и допуна на било ком делу софтвера, као ни право приступа изворном коду
софтвера у било ком смислу и на било који начин за све време употребе, односно трајно по
престанку коришћења софтвера.
Корисник се обавезује да ће осигурати и обезбедити забрану приступа у смислу вршења
измена, прилагођавања и брисања делова софтвера, затим вршења превођења и сличних радњи
на софтверу од стране запослених или трећих лица као и да сноси потпуну одговорност за
сваку штету која настане наведеним и неовлашћеним поступањем запослених или трећих лица
од стране Корисника.
Корисник се обавезује да ће осигурати и обезбедити забрану приступа софтверу, затим
копирања података и софтвера трећим лицима као и да сноси потпуну одговорност за сваку
штету која настане наведеним и неовлашћеним поступањем трећих лица од стране Корисника.
Члан 14.
Овај уговор је искључиви запис воље уговорних страна и превладава над свим претходним
договорима, писаним или усменим и осталим дописима, који су међу уговорним странама
постојали у вези са овим уговором.
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Члан 15.
Овај уговор је могуће мењати само писаним споразумом, који прихвате обе уговорне стране на
исти начин као и овај уговор.
ВРЕМЕ ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 16.
Уговор се закључује на период од годину дана.
Након истека периода од годину дана, уговор се аутоматски продужава до тренутка завршетка
новог поступка новог поступка јавне набавке, уколико једна од уговорних страна није писаним
путем обавестила другу страну да не жели да се продужи трајање овог уговора, најкасније
месец дана пре истека трајања периода на који је овај уговор закључен.
Уговор може отказати било која уговорна страна једнострано уз писано обавештење и
образложење другој страни са отказним роком од 30 (тридесет) дана од дана пријема писаног
обавештења о отказу уговора. Све обавезе од стране која жели прекид уговора морају бити
извршене у периоду важења уговора. Уколико страна која захтева прекид уговора не изврши
све обавезе у периоду важења уговора захтев за отказ уговора се не сматра ваљаним.
Средства за реализацију Уговора за 2018.годину обезбеђена су Финансијским планом
Корисника за 2018.годину. Плаћања доспелих обавеза насталих у 2018.години, вршиће се до
висине одобрених апропријација. За део реализације Уговора који се односи на 2019.годину,
реализација Уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Финансијским планом
Корисника за 2019.годину, односно обавезе које доспевају у 2019.години ће бити реализоване
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2019.години. У
супротном, Уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и
плаћања обавеза од стране Корисника.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 17.
Уговорне стране ће покушати да своје евентуалне неспоразуме настале у реализацији Уговора
реше споразумно. У супротном за решавање спора биће надлежан Привредни суд у Сомбору.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми
закључивањем Анекса уговора, потписаним од стране овлашћених представника обе уговорне
стране. Анекс уговора се може закључити тек након доношења одлуке о измени Уговора од
стране Наручиоца, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Лице одговорно за реализацију Уговора испред Наручиоца, а посебно за контролу извршења
услуга које су предмет Уговора, као и за достављање извештаја о реализацији Уговора је
Владимир Олејар, запослен код Наручиоца на пословима Руководилац техничког сектора.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну
страну.
За све што није регулисано Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
ИЗВРШИЛАЦ
_________________
_________________

НАРУЧИЛАЦ
ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Шевин др Жарко
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, парафира све стране модела Уговора
са своје стране, и на крају овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе
модела Уговора.
Модел уговора се попуњава за сваку партију посебно.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава
печатом овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА
ЈН БРОЈ 4/2018
Партија 4 - Одржавање рачунарског програма: SUPER VADEMEKUM
Закључен у Кули, дана ___.___.2018.године између:
Наручиоца ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА,
са седиштем у Кули, Трг ослобођења 9,
ПИБ: 100262820, Матични број: 08005281,
Број рачуна: 840-24661-59, Управа за трезор, Филијала Врбас, Експозитура Кула,
Телефон: 025 721 191, Телефакс: 025 723 048,
кога заступа директор Шевин др Жарко
(у даљем тексту: „Корисник“)
и
Понуђача ...........................................................................................................,
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:................................., Матични број: ...........................................,
Број рачуна: ............................................, Назив банке:......................................,
Телефон:.................................,Телефакс: ...........................................,
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: „Извршилац“),
Основ уговора:
ЈН Број: 4/2018
Број и датум одлуке о додели уговора: .................................................
Понуда изабраног понуђача брoj ........................ од................................
Подизвођачи:
7. ............................................................................................................................................
8. ............................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
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УГОВОР О ОДРЖАВАЊУ
РАЧУНАРСКОГ ПРОГРАМА "SUPER VADEMEKUM"
ПРЕАМБУЛА
Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Корисник према члану 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на основу позива за подношење понуда у поступку јавне
набавке услуге - одржавање софтвера, по партијама, објављеног на Порталу јавних набавки
дана 02.04.2018.године, спровео поступак јавне набавке мале вредности (ЈН број 4/2018).
- Да је Извршилац доставио Понуду број _______________ од _______________2018.године,
за Партију 4 - Одржавање рачунарског програма: SUPER VADEMEKUM, која у
потпуности одговара траженим захтевима Корисника и условима из конкурсне документације,
која је саставни део Уговора.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим уговором уређују се међусобни односи при одржавању постојећег рачунарског програма
"SUPER VADEMEKUM".
Извршилац се обавезује да обавља послове одржавања постојећег рачунарског програма
"SUPER VADEMEKUM" и да редовно, најмање 4 пута годишње, доставља измене битне за рад
лекарске и апотекарске службе, континуирано у току 2018.године.
Програм се састоји из два дела, а сваки део има своје специфичности. Први део програма је
''програмски'', односно представља једноставну, јасну и практичну апликацију. Овај део
програма садржи:
- Информације о лековима (из Регистра лекова, фармакотерапијског водича, СмПЦ упутства,
важећих службених гласника, преглед нерегистрованих лекова, приказ паралела за изабрани
лек или по генеричком називу лека и тд...)
- Информације о помагалима на налог
- Преглед лекова по АТЦ шифарнику
- МКБ шифарник (модификовани - за Србију), наиме, МКБ10 је међународни шифарник, али је
у нашим условима дошло до измена увођењем МКБ шифре са 4 цифре (ради одређеније
класификације болести или повреде и укидањем појединих МКБ шифри)
- Претрагу лека по ЈКЛ шифри (корисна апотекарима за нечитко - ручно писане рецепте, на
којима се може прочитати ЈКЛ шифра)
- Преглед најзначајнијих тровања лековима и прва помоћ; информација о центру за
пријављивање тровања
- Преглед и легенда режима издавања лека
- Шифарник лекова у примарној здравственој заштити
- Рецептурни приручник - рецептуре за апотеке које се баве галенском лабораторијом
- Преглед лековитог биља и чајних мешавина
- Преглед изабраних врста обољења са предлозима за алтернативна лечења
Други део програма представља WEB апликацију или класичан web сајт и у овом делу се
налазе сва потребна документа обједињена по категоријама:
АПОТЕКА:
- ЛИСТА ЛЕКОВА са ограничењима
- Регистар лекова (жути регистар)
- Национални регистар лекова (Плави регистар)
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- Фармакотерапијски водич
- ПОМАГАЛА - Службени гласник бр.
- ЛИСТА ЛЕКОВА - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
- Шифарник лекова у примарној здравственој заштити (са сајта РФЗО)
- Шифарник лекова у секундарној здравственој заштити (са сајта РФЗО)
- Шифарник ограничења (индикација) за лекове у примарној здравственој заштити (са сајта
РФЗО)
- United States Pharmacopeia (Фармакопеја САД 2007)
- British National Formulary (Фармакопеја Велике Британије 2009)
ЗАКОНИ У ЗДРАВСТВУ
- страница садржи актуелне законе, објављене у Службеним гласницима
ПРОПИСИ У ЗДРАВСТВУ
- страница садржи подзаконска акта, уредбе и прописе
Д А П (добра апотекарска пракса)
- страна садржи комплетан документ ДОБРА АПОТЕКАРСКА ПРАКСА, који објављује
фармацеутска комора, а усваја Влада Србије
НАЦИОНАЛНИ ВОДИЧИ
- страна садржи националне водиче за поједине болести или групе обољења - документе
објављене на страници министарства здравља и РФЗО-а
ТЕРАПИЈСКИ ПРОТОКОЛИ
- документи објављени на странама РФЗО-а, који би могли постати обавезујући, а ради се о
терапијским протоколима које би лекар требао да поштује у примарној здравственој заштити
ФАРМАЦЕУТСКЕ СМЕРНИЦЕ
- за одабране индикације фармацеутска комора је прописала смернице за рад фармацеута у
апотеци, овде обједињене на једном месту
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ
- страна садржи углавном дописе од стране РФЗО-а, везане за инструкције за рад лекара и
фармацеута
ЛИНКОВИ
- страна садржи линкове ка свим важнијим лекарским и фармацеутским сајтовима у земљи и
појединим иностраним wеб сајтовима
Члан 2.
Корисник се обавезује да програм користи искључиво у својим објектима, без права даље
дистрибуције уговора.
ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ
Члан 3.
Корисник се обавезује да Извршиоцу на име извршења обавеза по Уговору исплати износ по
цени од _______________ динара без ПДВ-а, односно _____________ динара са ПДВ-ом.
Наведени износ накнаде се односи на пружање услуге одржавања рачунарског програма за
2018.годину.
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Корисник ће плаћање накнаде извршити у року од ______________ дана (не краће од 15 дана),
једнократно, на текући рачун Извршиоца број _____________________________ код банке
___________________________.
ВРЕМЕ ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 4.
Уговор се закључује за 2018.годину.
Након истека периода на који се закључује, уговор се аутоматски продужава до тренутка
завршетка новог поступка јавне набавке, уколико једна од уговорних страна није писаним
путем обавестила другу страну да не жели да се продужи трајање овог уговора, најкасније
месец дана пре истека трајања периода на који је овај уговор закључен.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 5.
Уговорне стране ће покушати да своје евентуалне неспоразуме настале у реализацији Уговора
реше споразумно. У супротном за решавање спора биће надлежан Привредни суд у Сомбору.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми
закључивањем Анекса уговора, потписаним од стране овлашћених представника обе уговорне
стране. Анекс уговора се може закључити тек након доношења одлуке о измени Уговора од
стране Наручиоца, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Лице одговорно за реализацију Уговора испред Наручиоца, а посебно за контролу извршења
услуга које су предмет Уговора, као и за достављање извештаја о реализацији Уговора је
Владимир Олејар, запослен код Наручиоца на пословима Руководилац техничког сектора.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну
страну.
За све што није регулисано Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
ИЗВРШИЛАЦ
_________________
_________________

НАРУЧИЛАЦ
ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Шевин др Жарко
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија 1 - Одржавање информационог система: HELIANT HEALTH
За јавну набавку услугe - Одржавањe „Heliant Health” здравственог информационог система, за
период од 12 (дванаест) месеци, Партија 1, ЈН број 4/2018:
1. Месечна цена набавке услуге одржавања ”Heliant
Health” здравственог информационог система
2. Укупна годишња цена набавке услуге одржавања
”Heliant Health” здравственог информационог
система
3. Месечна цена набавке услуге одржавања ”Heliant
Health” здравственог информационог система
4. Укупна годишња цена набавке услуге одржавања
”Heliant Health” здравственог информационог
система

__________________
динара без ПДВ-а

__________________
динара без ПДВ-а

__________________
динара са ПДВ-ом

__________________
динара са ПДВ-ом

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
1) Под тачком 1. уписује се месечна цена набавке услуге одржавања ”Heliant
здравственог информационог система, без ПДВ-а;
2) Под тачком 2. уписује укупна годишња цена набавке услуге одржавања ”Heliant
здравственог информационог система, без ПДВ-а;
3) Под тачком 3. уписује се месечна цена набавке услуге одржавања ”Heliant
здравственог информационог система, са ПДВ-ом;
4) Под тачком 4. уписује се укупна годишња цена набавке услуге одржавања ”Heliant
здравственог информационог система, са ПДВ-ом.

У _____________________
Дана: _________________

Health”
Health”
Health”
Health”

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити
печатом образац структуре цене.
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија 2 - Одржавање информационог система: HELIANT MONEO
За јавну набавку услугe - Oдржавањe „Heliant Moneo” пословног информационог система, за
период од 12 (дванаест) месеци, Партија 2, ЈН број 4/2018:
1. Месечна цена набавке услуге одржавања ”Heliant
Moneo” пословног информационог система
2. Укупна годишња цена набавке услуге одржавања
”Heliant Moneo” пословног информационог система
3. Месечна цена набавке услуге одржавања ”Heliant
Moneo” пословног информационог система
4. Укупна годишња цена набавке услуге одржавања
”Heliant Moneo” пословног информационог система

__________________
динара без ПДВ-а

__________________
динара без ПДВ-а

__________________
динара са ПДВ-ом

__________________
динара са ПДВ-ом

1) Под тачком 1. уписује се месечна цена набавке услуге одржавања ”Heliant Moneo” пословног
информационог система, без ПДВ-а;
2) Под тачком 2. уписује укупна годишња цена набавке услуге одржавања ”Heliant Moneo”
пословног информационог система, без ПДВ-а;
3) Под тачком 3. уписује се месечна цена набавке услуге одржавања ”Heliant Moneo” пословног
информационог система, са ПДВ-ом;
4) Под тачком 4. уписује се укупна годишња цена набавке услуге одржавања ”Heliant Moneo”
пословног информационог система, са ПДВ-ом.

У _____________________
Дана: _________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити
печатом образац структуре цене.
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија 3 - Одржавање информационих система: 7 копија програмског пакета VIZIJA и
програмског пакета KNJIGOVODSTVA
За јавну набавку услугe - Одржавање постојећих информационих система: 7 копија
програмског пакета VIZIJA и програмског пакета KNJIGOVODSTVA, за период од 12 (дванест)
месеци, Партија 3, ЈН број 4/2018:
1. Месечна цена набавке услуге одржавања 7 копија
програмског пакета VIZIJA
2. Укупна годишња цена набавке услуге одржавања 7
копија програмског пакета VIZIJA
3. Месечна цена набавке услуге одржавања 7 копија
програмског пакета VIZIJA
4. Укупна годишња цена набавке услуге одржавања 7
копија програмског пакета VIZIJA

__________________
динара без ПДВ-а

__________________
динара без ПДВ-а

__________________
динара са ПДВ-ом

__________________
динара са ПДВ-ом

1) Под тачком 1. уписује се месечна цена набавке услуге одржавања 7 копија програмског
пакета VIZIJA, без ПДВ-а;
2) Под тачком 2. уписује укупна годишња цена набавке услуге одржавања 7 копија програмског
пакета VIZIJA, без ПДВ-а;
3) Под тачком 3. уписује се месечна цена набавке услуге одржавања 7 копија програмског
пакета VIZIJA, са ПДВ-ом;
4) Под тачком 4. уписује се укупна годишња цена набавке услуге одржавања 7 копија
програмског пакета VIZIJA , са ПДВ-ом.
5. Месечна цена набавке услуге одржавања
програмског пакета KNJIGOVODSTVA
6. Укупна годишња цена набавке услуге одржавања
програмског пакета KNJIGOVODSTVA
7. Месечна цена набавке услуге одржавања
програмског пакета KNJIGOVODSTVA
8. Укупна годишња цена набавке услуге одржавања
програмског пакета KNJIGOVODSTVA

__________________
динара без ПДВ-а

__________________
динара без ПДВ-а

__________________
динара са ПДВ-ом

__________________
динара са ПДВ-ом
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1) Под тачком 5. уписује се месечна цена набавке услуге одржавања програмског пакета
KNJIGOVODSTVA, без ПДВ-а;
2) Под тачком 6. уписује укупна годишња цена набавке услуге одржавања програмског пакета
KNJIGOVODSTVA, без ПДВ-а;
3) Под тачком 7. уписује се месечна цена набавке услуге одржавања програмског пакета
KNJIGOVODSTVA, са ПДВ-ом;
4) Под тачком 8. уписује се укупна годишња цена набавке услуге одржавања програмског
пакета KNJIGOVODSTVA, са ПДВ-ом.
9. Укупна годишња цена набавке услуге одржавања 7
копија програмског пакета VIZIJA и програмског
пакета KNJIGOVODSTVA

__________________
динара без ПДВ-а

10. Укупна годишња цена набавке услуге одржавања 7
копија програмског пакета VIZIJA и програмског
пакета KNJIGOVODSTVA

__________________
динара са ПДВ-ом

1) Под тачком 9. уписује се укупна годишња цена набавке услуге одржавања 7 копија
програмског пакета VIZIJA и програмског пакета KNJIGOVODSTVA, без ПДВ-а;
2) Под тачком 10. уписује укупна годишња цена набавке услуге одржавања 7 копија
програмског пакета VIZIJA и програмског пакета KNJIGOVODSTVA, са ПДВ-ом.

У _____________________
Дана: _________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити
печатом образац структуре цене.
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија 4 - Одржавање рачунарског програма: SUPER VADEMEKUM
За јавну набавку услугe - Одржавање постојећег рачунарског програма SUPER VADEMEKUM,
континуриано у току 2018.године, Партија 4, ЈН број 4/2018:

1. Укупна цена набавке услуге одржавања
рачунарског програма SUPER VADEMEKUM
2. Укупна цена набавке услуге одржавања
рачунарског програма SUPER VADEMEKUM

__________________
динара без ПДВ-а

__________________
динара са ПДВ-ом

1) Под тачком 1. уписује се укупна цена набавке услуге одржавања рачунарског програма
SUPER VADEMEKUM за 2018.годину, без ПДВ-а;
2) Под тачком 2. уписује се укупна цена набавке услуге одржавања рачунарског програма
SUPER VADEMEKUM за 2018.годину, са ПДВ-ом.

У _____________________
Дана: _________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити
печатом образац структуре цене.
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X 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
образац се попуњава уз образац понуде за сваку партију

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________________,
[навести назив понуђача], даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду у поступку
јавне набавке услуге - одржавање софтвера, по партијама, за коју се спроводи поступак јавне
набавке мале вредности, ЈН број 4/2018, партија
__________________________________________________________________________________
(уноси се број и назив партије)
поднели 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 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.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ
УГОВОРИМА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо уредно извршавали
обавезе по раније закљученим уговорима о предметним јавним набавкама за период 2015.,
2016. и 2017. година, за партију
__________________________________________________________________________________
(уноси се број и назив партије), ЈН број 4/2018.
Изјава се даје за потребе поступка јавне набавке услуге - одржавање софтвера, по партијама, за
коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности, ЈН број 4/2018.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију.
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА ИЗМЕЂУ ПОНУЂАЧА
И ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА ИЗМЕЂУ ПОНУЂАЧА И
ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да у поступку јавне набавке
услуге - одржавање софтвера, по партијама, за коју се спроводи поступак јавне набавке мале
вредности, ЈН број 4/2018, партија
__________________________________________________________________________________
(уноси се број и назив партије)
између нас као понуђача и представника Дома здравља Кула као наручиоца не постоји сукоб
интереса у смислу одредаба члана 29. и 30. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију.
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XIV ОВЛАШЋЕЊЕ
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

__________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из _______________________________ул.______________________________________________
ЈМБГ __________________________________ ЛК број __________________________________
овлашћује се да у име
__________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
може да учествује у поступку јавне набавке услуге - одржавање софтвера, по партијама, за коју
се спроводи поступак јавне набавке мале вредности, ЈН број 4/2018, за партију:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(уноси се назив и број партије за коју представник има овлашћење)
Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може
користити.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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