На основу чл. 39. став 6. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/15, 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. став 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15, у даљем тексту: Правилник), Одлуке бр. 404-369/2019/2
од 30.10.2019. године о покретању поступка јавне набавке мале вредности - ЈНМВ бр.
03/19 и Решења бр. 404-369/2019/03 од 30.10.2019. године, припремљен је:

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА ИЗДАВАЊА КВАЛИФИКОВАНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА ЈНМВ бр. 03/19

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Информационо-комуникациона установа „Академска мрежа Републике Србије
- АМРЕС“
Адреса: Булевар краља Александра 90, Београд
Интернет страница: www.amres.ac.rs
Врста наручиоца: остало
1.1.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности на основу
члана 39. став 6. Закона и члана 6. став 2. Правилника.
3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 03/19 су услуге - услуга издавања
квалификованих електронских сертификата.
- Назив и ознака из општег речника набавке:
- 64200000 - Телекомуникационе услуге
- 72222300 - Услуге информационих технологија
- 79132100 - Услуге oверавања електронскoг пoтписа
Врста, опис, захтеване техничке карактеристике и количине предмета јавне набавке су
дате су Прилогу 1 Позива.
4. Партије

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради издавања наруџбенице.
Критеријум, елементи критеријума за доделу наруџбенице:
Критеријум за доделу наруџбенице је „најнижа понуђена цена“. Упоређује се укупна
понуђена цена без ПДВ.
Уколико све или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења квалификованих електронских
сертификата, а ако су и по овом основу исти, као најповољнија биће изабрана понуда
понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
6.
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Ако су и по овом основу исти, наруџбеница ће се издати понуђачу који буде извучен путем
жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће
се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које
имају једнаку најнижу понуђену цену, исти најдужи рок важења квалификованих
електронских сертификата и исти најкраћи рок испоруке. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити
у кутију одакле ће члан Комисије за јавну набавку извући само један папир. Понуђачу чији
назив буде на извученом папиру ће бити издата наруџбеница. Понуђачима који не
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
Услови за учествовање у поступку јавне набавке:
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:
• Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
• Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
• Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
• Да је поштовао обавезе које 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 (чл.
75. ст. 2. Закона).
• Да је понуђач сертфикационо тело које је уписано у Регистар сертификационих
тела за издавање квалификованих електронских сертификата у Републици
Србији који води Министарство трговине, туризма и телекомуникација.
Испуњеност наведених услова се доказује достављањем потписане и печатом оверене
Изјаве из Прилога 2 овог позива и Извода из регистра сертификационих тела за издавање
квалификованих електронских сертификата који издаје Министарство трговине, туризма и
телекомуникација (уколико је наведени податак јавно доступан, потребно је навести
интернет страницу надлежног органа на којој се може извршити увид).
7.

8. Начин плаћања: У року од најмање 10 дана, а највише 45 дана од дана пријема

уредног рачуна. Понуђач одређује рок плаћања у понуди у оквиру минималног и
максималног одређеног рока.
9.

Начин преузимања Позива, односно интернет адресу где је Позив за
подношење понуда доступан:
- Портал јавних набавки: portal.ujn.gov.rs;
- Интернет страница наручиоца: www.amres.ac.rs
- Непосредно преузимањем на адреси Булевар краља Александра 90, Београд,
сваког радног дана у периоду од 10.00 до 15.00 часова.

Начин подношења понуде и рок:
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.
10.
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Понуда садржи:
1. Прилог 1 - Техничка спецификација - потписан и печатом оверену, са
захтеваном документацијом (CPS и CP) или наведеном интернет страницом на
којој се може извршити увид у тражена документа (CPS и CP)
2. Прилог 2 - Изјава понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку јавне
набавке потписану и печатом о оверену
3. Прилог 3 - Образац понуде попуњен, потписан и печатом оверен
4. Извод из регистра сертификационих тела за издавање квалификованих
електронских сертификата који се води код Министарства трговине, туризма и
телекомуникација (уколико је наведени податак јавно доступан, потребно је навести
интернет страницу надлежног органа на којој се може извршити увид).
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
Понуду доставити на адресу:
Информационо-комуникациона установа „Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС“,
Булевар краља Александра 90, Београд са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуга - Услуга издавања квалификованих електронских
сертификата ЈНМВ бр. 03/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
13.11.2019. године до 11,00 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и одржаће се у присуству чланова Комисије за предметну јавну
набавку, овлашћених представника понуђача и заинтересованих лица.
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у 11:30 часова, дана
13.11.2019. године у просторијама Информационо-комуникационе установе „Академска
мрежа Републике Србије - АМРЕС“, Булевар краља Александра 90, Београд, мезанин, сала
за конференције.
11.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
У поступку отварања понуда активно могу учествовати опуномоћени представници
понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуде.
12.

13.

Рок за доношење одлуке: до 10 дана од дана отварања понуда.

14.

Лице за контакт: Филип Михајловић

Остале информације:
Путем електронске поште на e-mail: nabavke@amres.rs
15.

16. Обрасци:

-

Прилог 1 - Техничка спецификација
Прилог 2 - Изјава понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку јавне
набавке
Прилог 3 - Образац понуде
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ПРИЛОГ 1- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФКАЦИЈА
Предмет јавне набавке мaлe врeднoсти je услуга издавања 6 комада квалификованих
електронских сертификата издатих од стране овлашћеног сертификационог тела
Републике Србије, уписаног у Регистар сертификационих тела за издавање
квалификованих електронских сертификата у Републици Србији. Потребно је да
квалификовани електронски сертификати буду издати у својству правног лица запосленима код Наручиоца, за које је Наручилац дао сагласност.
Квалификовани електронски сертификати морају да важе минимално 3 године.
Квалификовани електронски сертификати морају бити испоручени на smart картицама.
Читачи smart картица нису предмет ове јавне набавке.
Квалификовaни електронски сертификати треба да буду издати у складу са Законом о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Службени гласник РС”, бр. 94/17) и Правилником о условима
које морају да испуњавају квалификовани електронски сертификати („Службени гласник
РС“, бр. 34/18).
Рок за испоруку квалификовaних електронских сертификата је максимално 10 дана од дана
пријема захтева за издавањем квалификованог електронског сертификата.
Квалификовани електронски сертификати се испоручују, односно преузимају лично на
адреси Понуђача у Београду или путем поште, на захтеваном медију - smart картици са
лозинком, клијентским софтвером и упутством за коришћење. Прихватиће се испорука
клијентског софтвера и упутства за коришћење преузимањем са званичне интернет
странице сертификационог тела.
Понуђач је дужан да приложи документацију сертификационог тела које ће пружати услугу
издавања квалификованих електронских сертификата Нaручиoцу. Под документацијом се
између осталог подразумевају: документа која описују практична правила издавања и
руковања сертификатима (Certificate Practice Statement - CPS) и политику сертификације
сертификационог тела (Certificate Policy - CP). Уколико су наведена документа јавно
доступна на званичној интернет странци сертификационог тела, довољно је у понуди
навести интернет страницу на којој се може извршити увид (не морају се достављати
тражена документа).
Место:_____________
Датум:_____________

Документација за јавну набавку услуга
Јавна набавка мале вредности број 03/2019

М.П.

Понуђач:
_____________________

Страна 4 од укупно 8

ПРИЛОГ 2 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 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 _____________________________________________(уписати назив понуђача) у
поступку јавне набавке мале вреднсти услуга - услуга издавања квалификованих
електронских сертификата ЈНМВ бр. 03/2019, испуњава све услове из чл. 75. 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 произилазе 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.
Прилог изјаве: Извод из регистра сертификационих тела за издавање квалификованих
електронских сертификата који се води код Министарства трговине, туризма и
телекомуникација,
односно
_______________________________________________
(навести интернет страницу надлежног органа на којој се може извршити увид у тај
регистар уколико се извод не доставља уз понуду)
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уз изјаву је потребно је доставити извод из регистра сертификационих
тела за издавање квалификованих електронских сертификата који се води код
Министарства трговине, туризма и телекомуникација (уколико је наведени податак
јавно доступан, потребно је навести интернет страницу надлежног органа на којој се
може извршити увид у тај регистар).
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ПРИЛОГ 3 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности
услуга - услуга издавања квалификованих електронских сертификата - ЈНМВ бр. 03/2019
1.2.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за заступање
1.3.

ПОНУДУ ПОДНОСИ:
а) самостално

б) са подизвођачем

ц) заједничка понуда

1)_________________________ 1)________________________
2)_________________________ 2)________________________
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. Уколико понуду подноси група
понуђача или се понуда подноси са подизвођачем копирати табелу „Општи подаци о
понуђачу“, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди,
односно подизвођача.
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ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
У складу са траженим условима утврђеним позивом и конкурсном документацијом
Наручиоца (ЈНМВ број: 03/2019) нудимо вам услугу издавања квалификованих
електронских сертификата.
1.4.

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Назив услуге
Количина

1.5.

Услуга издавања
квалификованих
електронских
сертификата

Јединична
цена без ПДВ
у динарима

Јединична
цена са ПДВ
у динарима

Цена без
ПДВ у
динарима

Цена са ПДВ
у динарима

6
УКУПНО:
(уписати укупан износ у динарима)

Понуђена цена услуге током трајања услуге је фиксна и не подлеже променама ни из
каквог разлога.
РОК И УСЛОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Рок за испоруку квалификованих електронских сертификата је_____ дана (максимално 10
дана) од дана пријема захтева за издавањем квалификованог електронског сертификата.
1.6.

Рок важења квалификованих електронских сертификата је _______ године/а (минимално 3
године).
Квалификовани електронски сертификати се испоручују, односно преузимају лично на
адреси Понуђача _______________________ (уписати адресу) или путем поште на
захтеваном медију - smart картици са лозинком, клијентским софтвером и упутством за
коришћење.
Напомена: Прихватиће се испорука клијентског софтвера и упутства за коришћење
преузимањем са званичне интернет странице сертификационог тела.
Документ који описује практична правила издавања и руковања сертификатима (Certificate
Practice
Statement
CPS)
се
може
преузети
на
интернет
страници
________________________________________ (навести линк на коме се може извршити
увид у документ).
Документ који описује политику сертификације сертификационог тела (Certificate Policy CP)
се
може
преузети
на
интернет
страници
________________________________________ (навести линк на коме се може извршити
увид у документ).
Напомена: интернет странице за тражена документа се наводе само у случају да се
иста не достваљају уз понуду.
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НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Рок плаћања је _____________________ (минимално 10 дана, а максимално 45 дана) дана
од дана пријема исправног рачуна.
1.7.

ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана).
1.8.

Место и датум:
_________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
_________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
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