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Број: 305-4/18 
Дана: 26.04.2018. 

 
ЈКП СУБОТИЦАГАС 

СУБОТИЦА 
ЈОВАНА МИКИЋА 58 

 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Поступак јавне набавке мале вредности 
 

НАБАВКА  УСЛУГЕ -  
ОДРЖАВАЊЕ И ДАЉИ РАЗВОЈ ИНТЕГРИСАНОГ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ,,POLARISBS“ 
ЈН  13/18 

 
 

 

 

 

 
Рок за достављање понуда   04.05.2018. до 10.00 часова 
Јавно отварање понуда   04.05.2018. у   11.00 часова 
 

 

 

 

 

Суботица, април 2018. 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број 305/18 од 25.04.2018. године и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку  број 305-1/18 од 25.04.2018. године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности услуге – одржавање и даљи развој интегрисаног 

информационог система ,,PolarisBS“,  
ЈН 13/18  

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Спецификација услуге 4 
 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

 
6 

IV Критеријум за избор најповољније понуде 8 

V Обрасци који чине саставни део понуде 8 

VI Модел уговора 21 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 25 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Суботицагас“, Суботица, Јована Микића 58, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – одржавање и даљи развој 
интегрисаног информационог система ,,PolarisBS“ ЈН 13/18, НЕ ОТВАРАТИ”.    
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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 
Понуда мора да садржи оверен и потписан: 
  

 Образац понуде (Образац 1) 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 4); 
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 
 Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (Образац 6) 

 Образац изјаве понуђача да као произвођач поседује изворни код који омогућује 
одржавање и надоградњу софтвера за информациони систем ,,PolarisBS“ 
(Образац 7) 

 Образац структуре цене (Образац 8) 
 Модел уговора; 
 Споразум између овлашћених лица групе понуђача (у случају да понуду 

подноси група понуђача 
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РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ТЕРМИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 
Рок за подношење пoнуда је дана 04.05.2018. године, до 10.00 часова. 
Понуда, коју Наручилац прими након истека наведеног рока, сматраће се  
неблаговременом и Наручилац ће такву понуду након окончања поступка отварања 
вратити Понуђачу  неотворену, са назнаком да је неблаговремена. 
 
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 04.05.2018. године, са почетком у 11.00 
часова, у просторијама Наручиоца, у Суботици, Јована Микића 58. 
 
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може 
учествовати само лице које своје овлашћење преда Комисији за јавне набавке пре 
почетка отварања понуда. 
 

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Конкурсна документација се може преузети са: 
Портала јавних набавки – www.ujn.gov.rs 
Са интернет странице Наручиоца - htp://www.suboticagas.co.rs/razvoj.html 
 
5. ПАРТИЈЕ 
 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама: 
 
6.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП «Суботицагас», 
Јована Микића бр. 58, 24000 Суботица, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуге – одржавање и даљи развој интегрисаног 
информационог система ,,PolarisBS“ ЈН 13/18, НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуге - одржавање и даљи развој интегрисаног 
информационог система ,,PolarisBS“ ЈН 13/18, НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуге - одржавање и даљи развој интегрисаног 
информационог система ,,PolarisBS“ ЈН 13/18, НЕ ОТВАРАТИ ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге - одржавање и даљи развој 
интегрисаног информационог система ,,PolarisBS“ ЈН 13/18, НЕ ОТВАРАТИ ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 


