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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БРОЈ 1  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ MICROSOFT ЛИЦЕНЦИ 

НАБАВКА БРОЈ 2/2015 

 

 

 

У Позиву за подношење понуда, као и на странама 3/30, 15/30, 18/30, 26/30 и  

30/30 конкурсне документације и то  у делу : 

 

Позиција број 1 из табеларног прегледа:  

Exchange Server Standard 

 

мења се и гласи: 

Windows Server Standard 

 

и дато је у прилогу 

 

 

 

                                              Комисија за јавну набавку мале вредности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 



 

 

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив Наручиоца: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" акционарско друштво, Београд 

 

Адреса Наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд 

 

Интернет страница Наручиоца: www.zeleznicesrbije.com 

 

Врста Наручиоца: Државна својина - акционарско друштво 

 

Врста поступка јавне набавке мале вредности: Јавна набавка мале вредности 

 

Врста предмета: Услуга 

 

Опис предмета набавке назив и ознак из општег речника набавке: Набавка  услуге 

Microsoft лиценци – 72210000 –  услуге програмирања софтверских пакет производа 

 

    Р.бр. Назив услуге J.м Koличина 

1. Windows Server Standard ком 10 

2. System Centar Server Standard ком 1 

3. System Centar Server Standard Cal ком 20 

4. Office Profesional Plus ком 5 

 

Понуде се подносе и оцењују за комплетну спецификацију. Понуда 

понуђача који не понуди услуге у траженој количини, у целости, сматраће се 

неприхватљивом и као таква неће бити узета у разматрање приликом 

оцењивања.   
 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

         Критеријум за доделу уговора  је најнижa понуђена цена.  Уколико две или 

више понуда имају исту најнижу цену предност ће имати понуда у којој је дат краћи 

рок извршења услуге. Уколико понуде са идентичном најнижом ценом имају и 

идентичан рок извршења услуге, предност ће имати понуда са дужим роком  важења 

понуде (опција понуде). 

   Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом 

критеријума најнижe понуђенe ценe. Ако понуђач, коме је додељен уговор, одбије да 

закључи уговор о јавној набавци мале вредности, Наручилац може да закључи 

уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Наручилац ће донети одлуку о 

обустави поступка јавне набавке мале вредности на основу извештаја о стручној 

оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 

У случају када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају 

услуге, примењиваће се одредбе члана 86. Закона о Јавним набавкама („Службени 

гласник РС'' број 124/12 од 29.12.2012, број 14/15  од 14.02.2015 и број 68/15 од 

04.08.2015. године). Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим 

се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу 

закона којим се уређује порез на доходак грађана.  Ако је поднета заједничка понуда, 

група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача 

домаћи понуђач. Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим 

понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач домаћи понуђач. 
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Образац бр. 1 
Број понуде:_______________    

Датум:_____________________ 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ    

MICROSOFT ЛИЦЕНЦИ 

број 2/2015 
 

На основу јавног позива за подношење понуде за набавку  услуге  Microsoft  лиценци за 

јавну набавку мале вредности Microsoft лиценци, број 2/2015 

Назив понуђача:__________________________________________________________ 

Седиште и адреса понуђача:________________________________________________ 

Овлашћена особа (потписник уговора):_______________________________________ 

Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):__________________ 

Телефон:____________Факс:___________Електронска пошта:____________________ 

Текући рачун:_________________Матични ______________ПИБ:_________________ 

Регистарски број:________________Шифра делатности:_________________________ 

Лице за контакт_________________________________________________________ 

даје понуду како следи (заокружити): 

а) самостално  б) заједничка понуда        ц) са подизвођачем 

- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора. 

- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је  %  

- део предмета набавке који се врши преко подизвођача: 

  

  

  
 

 

* обавезно попунити све тражене податке 

**у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене 
 

 

Напомена: Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко 

подизвођача попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем. 
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Р. 

бр 
Назив услуге Ј.м 

Колич

ина 

Понуђена цена 

у РСД без 

ПДВ-а 

ПДВ у 

РСД 

Укупно понуђена 

цена са ПДВ-ом 

1. Windows Server Standard ком 10    

2. System Centar Server Standard ком 1    

3. System Centar Server Standard Cal ком 20    

4. Office Profesional Plus ком 5    

ВРЕДНОСТ у РСД 

Укупна понуђена вредност  без ПДВ-а  

Укупна вредност ПДВ-а 
 

Укупна понуђена вредност са ПДВ-ом 
 

Опција понуде - ______ дана од дана јавног отварања понуда 

Рок плаћања -45 дана одложено од дана испостављања исправне фактуре 

Рок за извршење услуге  -максимално ____ дана oд дaнa дoстaвљaњa пoруџбeницe Наручиоца 

У   

 

 

 

М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 
 

дана 

 

  



 

 

 

 

Образац бр. 2 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

  за јавну набавку мале вредности   Microsoft лиценци, број 2/2015 

Р. бр Назив услуге 
Кoличинa 

(кoм) 

Пoнуђeнa 

цeнa бeз 

ПДВ-a  

(у РСД) 

ПДВ       

( у РСД) 

Пoнуђeнa 

цeнa са 

ПДВ-ом  

(у РСД) 

Укупнo 

пoнуђeнa 

врeднoст без 

ПДВ-а (у РСД) 

Укупнo 

пoнуђeнa 

врeднoст сa 

ПДВ-oм          

(у РСД) 

1. Windows Server Standard 10      

2. 
System Centar Server 

Standard 
1  

    

3. 
System Centar Server 

Standard Cal 
20  

    

4. Office Profesional Plus 5  
    

Укупна понуђена  вредност  у РСД без ПДВ-а  

Укупна  вредност  ПДВ-а у РСД  

Укупна понуђена  вредносту  у РСД са ПДВ-ом  

 
* у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене 

 

РОК ИСПОРУКЕ:  _________дана од дана поруџбине 

 

Напомена: Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које 

понуђач има у реализацији набавке. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице. 
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У   

 

 

 

М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 

 

 

 

дана 

 

  



 

Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром 

„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, Немањина 6, 11000 Београд,       

МБ: 21127094, ПИБ: 109108420 текући рачун: 205-222959-26 које заступа в.д. 

генерални директор мр. Горан Максић (у даљем тексту: Наручилац услуге) 
 

и 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________(у даљем тексту 

Пружалац услуге) закључују : 

 

 

 

 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ MICROSOFT ЛИЦЕНЦИ 

 

 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна везано за  

пружање услуге Microsoft лиценци. 

Овим Уговором утврђују се права и обавезе Наручилац услуге и Пружалац услуге по 

основу пружања услуге Microsoft лиценци: 

 

Р. 

бр. 

 

Назив услуге 
Ј.м Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а у 

дин. 

Вредност без  

ПДВ-а у дин. 

1. Windows Server Standard ком 10   

2. System Centar Server Standard ком 1   

3. System Centar Server Standard Cal ком 20   

4. Office Profesional Plus ком 5   

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а у динарима:  

 

у свему према понуди Пружаоца услуге број ____________ од ________2014. године, која 

је саставни део Уговора. 

 

Цене 

Члан 2.  

Уговорене јединичне цене су исказане у Члану 1 овог уговора. 

Цене су без урачунатог ПДВ-а. 

Цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације Уговора. 

 

 

Вредност Уговора 

Члан 3.  

Вредност уговорених услуга Microsoft лиценци по овом Уговору износи _______________ 

динара без ПДВ-а, (словима: ________________________________________). 

Припадајући ПДВ износи __________________ динара. 

Укупна вредност Уговора износи ___________________ динара са ПДВ-ом,  

(словима: ______________________________________________). 
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1. ТЕХНИЧКИ ДЕО: 

 

    Р.бр. Назив услуге J.м Koличина Опис производа 

1. Windows Server Standard ком 10 Win Server Std 2Proc SL 

2. System Centar Server Standard ком 1 SysCntrSvr Std 2Proc SLSA 

3. System Centar Server Standard Cal ком 20 SysCntrSvr CML OSE MLSA 

4. Office Profesional Plus ком 5 Office Pro+ Dev SL 

 

Пoнудe сe пoднoсe и oцeњуjу зa кoмплeтну спeцификaциjу. 

 

Пoнудe понуђача кoje нe oбухвaтajу кoмплeтну спeцификaциjу, смaтрaћe сe 

нeодговарајућим и кao тaквe нeћe бити узeтe у рaзмaтрaњe приликoм oцeњивaњa. 

Пoнудe пoнуђaчa кojи нe пoнуде лиценце у трaжeнoj кoличини, смaтрaћe сe 

нeодговарајућим и кao тaквe нeћe бити узeта у рaзмaтрaњe приликoм oцeњивaњa. 

 

Понуђач у поступку јавне набавке треба да располаже неопходним пословним 

капацитетом и то да понуђач поседује потврду Microsoft LSP (Licensing Solution 

Provider) или LAR (Large Account Reseller) статусу издату од стране произвођача 

софтвера или представника произвођача за територију Републике Србије.  

Понуде понуђача који не испуњавају овај услов сматраће се неприхватљивим. 

 

Понуђач у поступку јавне набавке треба да располаже неопходним кадровским 

капацитетом и то да понуђач поседује следеће Microsoft GOLD или SILVER 

компетенције, издате од стране произвођача софтвера или овлашћеног представника 

произвођача за територију Републике Србије: 

- Collaboration and Content 

- Identity and Access 

- Server Platform 

- Volume Licensing 

Понуде понуђача који не испуњавају овај услов сматраће се неприхватљивим. 

 

Понуђач је у обавези да у року од 1 дана, рачунајући од дана активације лиценци,  

обезбедити техничку подршку за инсталацију и конфигурисање System Centar Server-

а, на локацији Немањина 6, о чему доставља изјаву на сопственом меморандуму. 

Понуде понуђача који не доставе изјаву сматраће се неприхватљивим.  
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