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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Апотека Ниш
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 6
Интернет страница: www.apotekanis.co.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. Циљ поступка
Поступак јавне набавке мале вредности спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

4. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈНМВ бр. 14 / 2015 су добра
Набавака софтвера за Апотеку Ниш

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка.

6. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Ирена Петровић, дипл. правник.
Е - маил адреса (или број факса): javne.nabavke@apotekanis.co.rs
телефон – факс: 018 / 512 - 296 ; 018 / 512 - 297
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II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 14 / 2015 Набавака софтвера за Апотеку Ниш

Шифра из општег речника набавки:
ЈА02 - За рачунарски софтвер

2. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

3. Критеријум за доделу уговора

Апотека „ Ниш“ ће доделити уговор применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

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 понуђену цену, предност ће се дати понуђачу који
има бољи пословни капацитет, односно чија је референтна листа потписаних референци -
уговора са апотекама / апотекарским ланцима који имају уведен предметни софтверски
систем или део предметног софтверског система, већа.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Јавна набавка мале вредности добра – ЈНМВ 14 / 2015 Набавака софтвера за Апотеку
Ниш

Техничка карактеристике (спецификација предмета набавке)
OПШТЕ НАПОМЕНЕ :

 Системи за управљање базама података (СУБП) на којима је развијен програмски
пакет (апликација): MS SQL Server, PostgreSql, MySQL, ORACLE или одговарајуће.

 Програми морају поседовати модуле за аутоматски update база података у трeнутку
инсталирања нове верзије, и аутоматску поправку евентуално оштећених података
(у случају насилног прекида рада – нестамнак струје и сл).

 Програми морају бити прилагођени за рад у рачунарској  мрежи.
 Програми морају подржавати рад са више нивоа  корисничких приступа.
 Програми морају  бити компатибилни са РФЗО апликацијама .
 Програм мора да чита 2Д бар код који се штампају на рецептима.
 Програм мора поседовати систем  за бележење свих акција корисника тако да се може

стећи брз и комплетан  увид у активности сваког корисника.
 Прављење backup-а  по организационим јединицама на нивоу  сата  (минимум 60

минута ) на одвојеном медијуму ( рачунару).

Техничке карактеристике софтверских подсистема за ЗУ Апотека Ниш:

1. КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА

 Физичка лица
o Јединствена евиденција физичких лица
o Претрага евиденције по задатом критеријуму
o Основни подаци о физичком лицу
o Историја промене података о физичком лицу
o Евидентирање уговора за физичка лица

 Уговор о делу
 Уговор о допунском раду
 Уговор о ауторском делу
 Уговор о привременим и повременим пословима
 Уговор о закупу непокретности
 Уговори о закупу покретности
 Уговор о волонтирању
 Уговор о спонзорству

o Аутоматизована штампа уговора, анекса и раскида уговора
 Радна места
 Уговори о раду

o Врсте радног односа
o Врсте радног времена
o Кеофицијенти за обрачун зарада
o Бруто/нето принцип обрачуна
o Платне групе
o Групе основица за обрачун личних примања
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o Вредности основица за обрачун личних примања
 Запослени
 Јединствена евиденција запослених у установи

 Претрага евиденције по задатом критеријуму
 Штампа резултата претраге у форми извештаја

 Приказ тренутног стажа
 Евидентирање уговора о раду, анекса и раскида уговора

 Уговори на одређено и неодређено време
 Штампа уговора, анекса и раскида уговора

 Историја промене детаља запослених
 Дефинисање банковних рачуна и начина исплате зарада
 Евиденција одсустава

 Евиденција боловања
 Евиденција плаћених одустава и штампа решења
 Евиденција неплаћених одсустава и штампа решења
 Евиденција одмора и штампа решења
 Евиденција слободних дана и штампа решења

 Остали подаци о запосленима
 Евидентирање печата
 Евиденција чланова породице

 Стручна спрема запосленог
 Образовање
 Специјализације и субспецијализације
 Стручна усавршавања

 Додатни подаци за обрачун зараде
 Синдикална увећања
 Релације превоза за долазак и одлазак са посла
 Извор финансирања за обрачун личних примања
 Евиденција додатних примања

 Службени пут
o Евидентирање и штампа путних налога за службени пут у земљи и

иностранству
 Евидентирање путних трошкова
 Евидентирање дневница
 Амортизација за употребу сопственог возила

 Стимулације и дестимулације
o Евиденција решења о стимулацији и дестимулацији запосленог
o Аутоматизована штампа решења
o Процентуалне стимулације и дестимулације

 Одређивање процента стимулације за одређену врсту зараде
o Одређивање износа стимулације и дестимулације

 Провера података за обрачун са штампом резултата провере
 Приказ грешке и очекиване исправке грешке
 Приказ изостављених података
 Приказ грешака у дефинисаном начину исплате за запослене
 Приказ грешака у уносу обустава

 Извештаји и спискови
o Спискови радних места и организационих јединица
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o Огранизациона структура установе
o Спискови запослених по задатим критеријумима
o Структура запослених - према стажу, старости и стручној спреми
o Законски прописани извештаји и спискови
o Аутоматско креирање извештаја, могучност штампе, чувања и слања е-поштом

 Регистар запослених
o Извоз у XМЛ формат података о запосленима по уговору
o Извоз у XМЛ формат података о запосленима на одређено и неодређено време
o Извоз финансијских података у XМЛ формат

2.  МОДУЛ ОБРАЧУН ЛИЧНИХ ПРИМАЊА

 Општа подешавања
o Дефинисање месечних података за обрачун
o Дефинисање врсти зарада
o Шифарник врсти обустава
o Дефинисање групних исплата за зараде и обуставе
o Дефинисање групних обустава

 Месечни износ или проценат обуставе
o Релације превоза за долазак и одлазак са посла

 Одређивање цене превоза
 Дефинисање начина обрачуна накнаде за долазак и одлазак са посла

o Евиденција правних лица
 Евиденција банака које послују у Србији
 Евиденција кредитора
 Евиденција осталих правних лица

 Евиденције
o Евиденција остварених часова - карнет

 Групни унос часова по организационим јединицама
 Аутоматизован унос часова на основу месечних података за обрачун
 Провера унетих часова

 Приказ разлике између унетих и очекиваних вредности
o Корекције зарада
o Евиденција часова за замену радног места
o Евиденција претходних зарада
o Евиденција додатних врсти зарада
o Прво и наредна ускладјивања зарада
o Подаци о претходним зарадама за М4 образац
o Јединствена евиденција појединачних обустава за запослене

 Детаљни подаци о обустави
 Дефинисање износа или процента обуставе
 Паузирање обуставе
 Допуна и кориговање обуставе

o Јединствена евиденција групних обустава
 Спискови запослених у групним обуставама

 Обрачуни
o Обрачун редовних зарада

 Обрачун аконтације
 Коначни обрачун
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 Неограничен број пробних обрачуна
 Засебан обрачун за сваки извор финансирања

o Обрачун за привремено и повремено ангажоване раднике
 Обрачун примања по основу уговора о делу
 Обрачун допунског рада
 Обрачун волонтерског рада

o Обрачун ауторских хонорара
o Обрачун на основу уговора о закупу покретности и непокретности
o Обрачун накнада зарада на терет других исплатилаца

 Обрачун накнада за боловање преко 30 дана
 Обрачун инвалиднина
 Обрачун накнада за породиљско одсуство

o Обрачун накнада трошкова и других примања
 Обрачун јубиларних награда
 Обрачун награда и бонуса
 Обрачун отпремнина
 Обрачун накнада за превоз за долазак и одлазак са посла
 Обрачун накнада за службено путовање у земљи и иностранству

o Обрачун учешћа за финансирање особа са инвалидитетом
o Аутоматско креирање налога за плаћање из обрачуна
o Аутоматско креирање налога за књижење из обрачуна

 Рекапитулације обрачуна
o Рекапитулације обрачуна зарада по организационим јединицама
o Рекапитулације обрачуна са претходним исплатама
o Рекапитулације обрачуна зарада по врсти зараде

 Спискови и листе
o Исплатне листе са организационим јединицама
o Исплатне листе за групне исплате
o Спискови обустава, по примаоцима и са салдом
o Списак неисплаћених обустава
o Просечне нето плате по квалификационој структури запослених
o Списак запослених по врсти зараде
o Слогови за групне исплате за банке
o Слогови за електронску евиденцију зарада за РФЗО, синдикате и коморе
o Извештаји о исплаћеним зарадама
o Исплатна листа за бенефицирани допринос
o Исплатна листа са коефицијентима
o Листа за унос месечних података - карнет

 Извештаји за запосленог
o Обрачун зараде
o Картица примања и обустава
o Потврде о оствареним и исплаћеним зарадама
o Картон примања

 Пореске пријаве
o Пореске пријаве М4
o Потврда о годишњим примањима
o Образац РАД
o Слог за електронску појединачну пореску пријаву
o Образац ОС - спецификација уплате доприноса
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o Креирање обједињене пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима
o Извоз појединачне пореске пријаве у XМЛ формат

 Радна листа код које је почетна величина циљна бруто зарада за радни учинак
 Радна листа код које је почетна величина циљна нето зарада за радни учинак
 Обрачун накнада зарада на терет других исплатилаца

o Спискови за запосленог
 Обрачун накнада
 Картица примања и обустава
 Списак обустава по примаоцима са салдом
 Потврда о оствареној заради за породиље

o Обрасци
 ОЗ-7, ОЗ-8, ОЗ-9
 Списак обрачунатих накнада зарада и исплаћених зарада НЗ-1
 Списак обрачунатих накнада зарада и исплаћених зарада ОЗ-10

o Пореске пријаве
 Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и

доприносима ППП - ПД
 Извоз појединачне пореске пријаве у XМЛ формат
 Пореске пријаве за уговор о делу и допунски рад

o Пореске пријаве ОПЈ-6, ПП ОПЈ-6
o Пријава о уплати доприноса М-УН и М-УНК

 Пореске пријаве за привремено и повремено ангажоване раднике
o Пореске пријаве ОД, ОПЈ, ПП ОПЈ, ОПЈ-7

 Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и
доприносима ППП - ПД

o Извоз појединачне пореске пријаве у XМЛ формат

3.  МОДУЛ ФИНАНСИЈЕ

 Општа подешавања
o Шифарник валута и курсних листа
o Евиденција извора финансирања
o Евиденција рачуна јавних прихода
o Евиденција начина и основа плаћања, са описом основа плаћања
o Евиденција носиоца трошкова за аналитику финансија
o Контни план за буџетске кориснике
o Контни план за правна лица
o Шеме књижења
o Дефинисање врсти налога за књижење

 Књиговодство
o Евиденција налога за књижење са напредним системом претраге
o Креирање и штампа налога за књижење
o Аутоматска књижења

 Аутоматско књижење са придруживањем
 Евиденција докумената за књижење уз напредан систем претраге
 Аутоматско књижење на основу документације која постоји у систему
 Прекњижавање и преконтирање

o Закључна књижења
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 Налог затварања рачуна прихода и расхода
 Налог отварања године
 Налог закључног књижења

o Претрага аналитичких картица
o Затварање отворених ставки

 Аутоматско затварање отворених ставки по износу
 Ручно затварање отворених ставки
 Аналитичке картице
 Промет

 Бруто биланс
 Бруто биланс са аналитикама
 Бруто биланс по групама
 Промет на картицама
 Промет на картицама по партнерима

 Билансни обрасци за привредна друштва
 Билансни обрасци за буџетске кориснике

 Биланс стања
 Биланс прихода и расхода
 Извештај о извршењу буџета - износ планираних прихода
 Извештај о новчаним токовима
 Извештај о капиталним издацима и примањима

 Дневници књижења
 Детаљни дневници књижења
 Дневник књижења - сумирано по контима
 Дневник књижења - сумирано по контима са салдом
 Дневник књижења - сумирано по контима по изворима

финансирања
 Главна књига
 Салдо листе
 Отворене ставке

 Извод отворених ставки
 Опомена пред утужење

4.  МОДУЛ ЛИКВИДАТУРА

 Општа подешавања
o Динарски изводи
o Девизни изводи
o Шифарник врста фактура
o Евиденција купаца и добављача
o Шеме книжења Извода

 Плаћања улазних рачуна добављача
o Евиденција ликвидатура са напредним системом претраге
o Аутоматско креирање ликвидатура на основу постојеће документације
o Налози за пренос

 Аутоматско генерисање налога за пренос
 Штампа вирмана
 Штампа спецификација ликвидатура
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o Генерисање налога за електронска плаћања
 Генерисање налога за ИСПП
 Генерисање налога за ФX-цлиент
 Генерисање налога за Халцом

o Извоз података за Регистар измирења новчаних обавеза
o Штампа обавеза по добављачима
o Приказ плаћених, неплаћених и делимично плаћених фактура
o Приказ фактура по врстама фактура

 Рачуни купаца
 Плаћања зарада и накнада

o Аутоматско креирање ликвидатура на основу постојећих обрачуна
 Аутоматско генерисање налога за пренос приликом креирања

ликвидатуре
o Евиденција креираних ликвидатура за плаћање зарада и накнада
o Штампање налога за пренос
o Штампа спецификација
o Извоз у XМЛ, ПДФ и слање е-поштом
o Креирање електронских налога за плаћање

 Изводи
o Евиденција динарских и девизних извода
o Приказ почетног и завршног стања
o Појединачно додавање налога за уплату и исплату
o Појединачно додавање осталих уплата и исплата
o Групно додавање исплата у извод
o Групно додавање уплата у извод
o Увоз извода из клијената за електронско плаћање

 Прављење извештаја о доспелости потразивања по валути плаћања (обавештење да
истиче валута плаћања)

 Аутоматски унос електронских калкулација великих добављача
 Централизовано ажурирање цена рада, такси и рецептура
 РИНО

o Унос обавеза и измирења за РИНО

5.  МОДУЛ БЛАГАЈНИЧКО ПОСЛОВАЊЕ

 Општа подешавања
o Неограничен број благајничких места
o Шифарник врсти промета благајне

 Налози благајне
o Штампа налога благајне са прометом благајне
o Промет благајне по месту трошка
o Промет благајне по носиоцу трошка
o Везивање врсте промета благајне за особу

 Дневник благајне
o Евиденција благајничких дневника са напредним системом претраге
o Попис апоена благајне
o Обрачун благајне
o Штампа образаца

 Детаљи налога благајне за дневник благајне
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 Списак бројева ревераса у дневнику благајне
 Дневник благајне
 Дневник благајне (по месту трошка и врсти промета благајне)

 Аутоматско креирање налога за књижење
 Обрасци, извештаји и спискови

o Картица промета благајне за особу
 Картица промета благајне за особу на дан и за период
 Картица промета благајне за особу са врстом промета и местом трошка

o Дневници благајне за дан и за период
o Извештај о уплати по месту троска и врсти промета благајне

6.  МОДУЛ ОСНОВНА СРЕДСТВА И СИТАН ИНВЕНТАР

 Општа подешавања
o Шифарник амортизационих група
o Шифарник група основних средстава
o Вођење магацина основних средстава
o Вођење магацина ситног инвентара

 Основна средства
o Евиденција основних средстава са напредним системом претраге

 Претрага основних средстава по задуженој организационој јединици
 Претрага основних средстава по инвентарном броју

o Додавање основног средства на основу унетих фактура
o Евиденција основних средстава у припреми
o Картица кретања основног средства

 Штампа картице кретања основног средства
o Картица основног средства

 Штампа картице основног средства
o Креирање документа активације основног средства

 Штампа образаца активације основних средстава
 Евиденција докумената активације основних средстава

o Обрачун амортизације основних средстава
 Евиденција докумената обрацуна амортизације основних средстава
 Обрасци обрачуна амортизације

o Ликвидација основних средстава
 Евиденција докумената ликвидације
 Штампање докумената ликвидације

 Обрасци, извештаји и спискови
o Основна средства

 Основна средства по амортизационим групама вредносно
 Картица основног средства
 Основна средства вредносно по контима
 Пописне листе

 Пописна листа основних средстава
 Пописна листа основних средстава са напоменом

 Попис основних средстава по групама основних средстава
 Обрачун пореске амортизације;
 Образац ПК;
 Извештај о осталим накнадама по радној јединици и по стручној спреми;



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 14 / 2015 13 / 55

 Збирни извештај о средствима за плату према задатим критеријумима за задати
период;

7.  МОДУЛ РОБНО-МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ

 Отварање и вођење неограниченог броја магацина
o Евиденција артикала

 Груписање артикала по типу - роба, услуга, производ, потрошни
материјал...

 Складишно пословање
o Пријем робе и материјала

 Штампање пријемница
 Штампање повратница
 Штампање фактура
 Аутоматско креирање документа калкулације на основу улазне

фактуре
 Повезивање улазне фактуре са авансним рачуном
 Аутоматско креирање налога за књижење и придруживање

постојећем налогу
 Аутоматско учитавање отпремница добављача

o Аутоматско учитавање отпремнице - Фармалогист д.о.о.
o Аутоматско учитавање отпремнице - Лековит
o Аутоматско учитавање отпремнице - Пхоениx Пхарма д.о.о.
o Аутоматско учитавање птпремнице - Вега Ваљево
o Аутоматско прикључивање отпремнице документу пријема

 Креирање документа робног почетног стања
 Креирање документа рачуна трошкова
 Повраћај робе и материјала од партнера
 Повраћај робе и материјала издатог на реверс правном лицу
 Повраћај робе и материјала издатог на реверс физичком лицу
 Креирање записника о вишку

o Издавање робе и материјала
 Документи интерног издавања робе и материјала

 Повезивање аванса са документом пријема
 Штампа рачуна, рачуна са ПДВ-ом и отпремнице
 Распакивање артикла

 Фактурисање услуга
 Повраћај робе и материјала партнеру
 Издавање робе и материјала на реверс правном лицу
 Издавање робе и материјала на реверс физичком лицу
 Креирање записника о мањку

 Преглед тренутног стања по артиклима
 Преглед тренутног стања по артиклима сумарно
 Преглед тренутног стања по магацинима и артиклима

o Обрасци и извештаји
 Извештај стања залиха у XМЛ формату

o Пописна листа
 Штампа обрасца пописне листе
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 Штампа записника о вишку и мањку
o Обрасци, извештаји и спискови

 Артикли
 Штампа шифарника
 Штампа извештаја о тренутном стању залиха са разликом

 Интерни пријем - штампа задужења за период
 Интерно издавање

 Укупан утрошак у јединици мере паковања
 Укупан утрошак одељења по артиклу и по класификацији
 Укупан утрошак одељења по класификацији - табеларно
 Укупан утрошак по класификацији
 Укупан утрошак за одељења по артиклима

 Контролни испис обрачуна примљених рачуна са калкулацијом
 Обрачун издатих рачуна

 Детаљно, по документима, по купцу и артиклу
 Обрачун примљених рачуна

 Детаљно, по класификацији, по добављачу и артиклу
 По документима, са калкулацијом и по добављачима
 Обрачун пријемница

 Складишни картон
 Праћење утрошка и тренутних залиха
 Контролни испис количина
 Преглед по артиклима
 Преглед по складиштима
 Стање по магацину
 Трговачке евиденције - контролни испис
 Трговачке евиденције - складишни картон

 Шифре артикла организације
 Тренутна залиха

 Тренутна залиха и залиха на дан по артиклу и по магацину
 Тренутно стање

 Рад са постојећим фискалним уређајима
 Електронска КЕПУ књига
 РФЗО извештаји

 Упоређивање са прописаним ценама лекова
 Извештај о дефицитарним лековима

o Штампа шифара артикала организације
o Извештаји за екстерно књиговодство
o Међумагацинске преноснице

 Евиденција креираних међумагацинских преносница
o Лагер листа

 Претрага лагера по задатим критеријумима
 Преглед тренутног стања по артиклима
 Преглед тренутног стања по артиклима сумарно
 Преглед тренутног стања по магацинима и артиклима

 Робно-материјално пословање
o Калкулација пријема

 Штампа калкулације пријема



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 14 / 2015 15 / 55

o Авансни рачун
 Примљени аванси

 Штампа рачуна за авансну уплату
 Дати аванси
 Аутоматско креирање налога за књижење
 Аутоматско придруживање налогу за књижење

o Књижна задужења
o Књижна одобрења
o ПДВ

 Обрачун ПДВ
 Неограничен број пробних обрачуна ПДВ
 Штампа ПППДВ пријаве
 Извоз обрачуна ПДВ у XМЛ формат

 Књига рачуна
 Штампа књиге датих аванса
 Штампа књиге издатих рачуна
 Штампа књиге примљених аванса
 Штампа књиге примљених рачуна

o Аутоматско фактурисање
o Делимичне испоруке
o Исправка ПДВ основице
o Резервисање количина
o Рачун опорезивања разлике

 Откупни лист
 Могућност извештавања/алармирања постојања критичне залихе лекова да би апотека

извршила нову набавку и допуну залиха лекова
 Аутоматску набавку према изабраном добављачу (сортирање набавке према

добављацима који су просли на тендер за позитивну листу лекова као и за негативну
листу лекова, ОТЦ препрате и трговачку робу)

 Очекивана - остварена каса
 Подршка комерцијалним пословима

o Наруџбина купца
 Евиденција наруџбина

o Наруџбина добављача
 Евиденција наруџбина добављача

o Обрачун наруџбине купца и добављача
 Штампа детаљног обрачуна
 Штампа обрачуна сумарно по артиклима
 Штампа обрачуна сумарно по организацији

o Попусти
 Евиденција детаља одобрених попуста

8.  МОДУЛ РЕЦЕПТ
 Шифарници

o Сви прописани шифарници за унос рецепата и помагала
o Аутоматизовано учитавање шифарника објављених на сајту РФЗО
o Шифарник цена лекова апотеке
o Евиденција баркодова лекова
o Књига пацијената
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o Шифарник максималних износа учешћа пацијената
 Рецепти

o Аутоматизован унос рецепата скенирањем QР кода са рецепта
o Провера учитаних података повезивањем са тренутно важећим шифарницима
o Приказ учешћа, партиципација и укупне вредности рецепта
o Скраћен унос преписивањем података о лекару и пацијенту
o Потписивање сваког рецепта на основу корисничког налога фармацеута
o Евиденција унетих рецепата са претрагом по задатом критеријуму
o Учитавање оспорења и увид у детаље оспорења рецепата
o Аутоматско уписивање редног броја рецепта
o Повезивање са модулом за малопродају
o Повезивање на WЕБ сервис РФЗО за проверу статуса осигураника

 Налози за помагала
o Унос налога за помагала
o Скраћен унос преписивањем података о лекару и пацијенту
o Унос делова МТП
o Обрачун налога за помагала
o Евиденција унетих налога са претрагом по задатом критеријуму

 Фактурисање рецепата и налога за помагала у електронском облику, у форматима
дефинисаним од стране РФЗО

o Аутоматско креирање фактура на основу унетих рецепата
 Аутоматско одвајање фактура по листи издатих лекова
 Аутоматско одвајање фактура по конвенцији

o Аутоматско креирање фактуре на основу унетих налога за помагала
o Учитавање повратница од РФЗО
o Извоз креиране фактуре у XМЛ формат

- Издавање фискалних исечака за продате лекове, партиципацију, процентуално учешће и
робу
- Издавање ПДВ рачуна уз фискални исечак физичким и правним лицима
- Издавање ПДВ рачуна уз фискални исечак производа галенске лабораторије Апотеке Ниш
есктерним купцима за крајњу потрошњу или даљу продају и израда пратећих извештаја

 Обрасци, извештаји и спискови
o Рецепти

 Списак рецепата
 Списак рецепата (детаљно)
 Списак рецепата са издатим лековима
 Списак рецепата груписаних по лековима
 Извештај о лековима који су издати у складу са чланом 7. став 3. уговора
 Списак фактура ка РФЗО са износима
 Збирни износ фактуре (по подапотекама)
 Промет лекова на рецепт по фармацеуту
 Промет лекова
 Збирни износ фактуре за СОВО - лекови по подапотекама
 Тромесични извештаји о издатим паралелама
 Месечни извештаји о фактурисаним нерегистрованим лековима
 Обезбедити дневно раздужење магистрале и рецепата
 Обезбедити дневно стање залиха лекова према формату траженог од

стране РФЗО-а
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o Помагала
 Списак налога за помагала
 Списак фактура ка фонду са износима
 Промет помагала по фармацеуту
 Збирни износ фактуре за помагала по подапотекама
 Збирни износ фактуре за СОВО - помагала по подапотекама

 Интеракције лекова
o Повезивање на сервис за проверу интеракције лекова
o Категорије ризика интеракција одабраних лекова
o Приказ свих интеракција за одабрани лек

 Интерни надзор:
o - број услуге издавања рецепата по узапосленом и количино по запосленом,
o и количине мед. средства на ОПП налог по запосленом,
o - број израђених магистарлних препарата по записленом,
o - број услуге и и количине продатих лекова са листе лекова Л2,
o - број услуге и количине продате робе по запосленом ,
o - број  и количина  услуге продатих галенских производа по запсоленом,
o - укупан број услуга по запосленом
o – и остали извештаји према захтевима Министарства Здравља, АЛИМС-а и

РФЗО-а.

9.  МОДУЛ УГОВОРИ
 Шифарници

o Врсте уговора
o Предмет уговора

 Уговор о набавци
o Јединствена евиденција уговора о набавци
o Начин и периодичност извршења уговора
o Евиденција аванса за уговор
o Рок плаћања
o Каматна стопа
o Електронска репрезентација документа
o Штампа уговора о набавци
o Анекс уговора о набавци

 Уговор о продаји
o Јединствена евиденција уговора о продаји
o Начин и периодичност извршења уговора
o Евиденција аванса за уговор
o Рок плаћања
o Каматна стопа
o Електронска репрезентација документа
o Штампа уговора о продаји
o Анеx уговора о продаји

 Обрасци, извештаји и спискови
o Праћење извршавања уговора - количински
o Праћење извршавања уговора – финансијски

10. МОДУЛ ПРОИЗВОДЊА

 Саставница
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o Дефинисање саставњица полупроизвода и производа
 Галенска производња

o Креирање полупроизвода и производа на основу саставнице
 Аутоматска израда радног налога

o Провера стања материјала у одговарајућим магацинаима за галенску
производњу приказивањае алармантних  количина суспстанци

o Измена и допуна састава производа директно на радном налогу, могућност
закључавања налога

o Одређивање цена производа и полупроизвода
 Претходно дефиницање цена производа и полупроизвода
 Израчуњавање цене на основу утрошеног материјала

o Аутоматско креирање робноматеријалних докумената
 Аутоматско креирање документа интерног пријема и калкулације

интерног пријема и екстерног излаза
 Штампа пријемница

 Аутоматско креирање интерног и екстерног  издавања
 Штампа отпремница

 Аутоматско креирање документа преноса
 Штампа преносница

 Магистрална производња
o Креирање производа произвољног састава директно из малопродаје, са

пратећим подацима (број сертификата за фармацеутске супстанце)
o Штампа норматива направљеног производа

 Галенска Лабораторија
o Аутоматско скидање састања из магацина супстанци и амбалаже уносом готовог

препарата у мацин готових производа
o Код штампања излазног документа, аутоматско повлачење броја серије

препарата који се издаје
o Могућност штампања улазно-излазног документа  и повезивање са фискалом

апотеке
o Заштита сертификата аналаиза
o Могућност штампања извештаја повлачењем података из стања магацина

сировина, амабалаже иготових производа на недељном, месечном и годишњем
нивоу

o Могућност провере и упоређивања задатог плана реализације на одређеном
временском периоду

o Израда лабораторијског дневника
o Извештај о излазу препарата на  на месечном нивоу, по апотекама , недељном

нивоу и из различитих магацина уз аутоматско  приказивањае радне таксе- збир
свих излаза

 Галенска лабоараторија:
o број паковања бгаленских лекова  по запосленом,
o број паковања средстава опште намаене по запосленом
o број  улазних ставки на месечном нивоу,
o број излазних ставки на месечном нивоу

11. МОДУЛ ЗА УПРАВЉАЊЕ МАГАЦИНИМА (WМС)
 Расподела примљене робе на зоне / Праћење серија за лекове
 Расподела примљене робе на складишна места
 Премештање робе између зона
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 Премештање робе између складишних места
 Скидање робе по приоритету рока (прво најкраћи рок)
 Аутоматско скидање робе са складишног места приликом издавања

12. МОДУЛ АДМИНИСТРАЦИЈА
 Могућност прилагођења система организационој структури установе:

o Постављање организационих једница установе
o Унос локације организационих јединица
o Могућност хијерархијске поставке организационих јединица
o Могућност увођења врста органзационих јединица

 Постојање шифарника правних лица:
o Детаљни подаци
o Јединствена евиденција правних лица са којима установа сарађује
o Основни подаци о правном лицу
o Детаљни подаци о правном лицу
o Претрага правних лица по задатом критеријуму
o Евиденција ценовника купаца и добављача
o Штампа евиденције правних лица

 Рад са обрасцима штампе
o Подешавања образаца за аутоматизовану штампу извештаја, уговора и решења

 Аутентификација и ауторизација
o Евиденција корисничких налога
o Дефинисање права и привилегија по сваком корисничком налогу
o Унос детаља за корисничке налоге са дефинисањем овлашћењима корисника
o Лог приступа систему

 Подршка за картицу поверења и прављење пратећих база корисника услуга
 Подршка за записе ИМС (Температурна листа, Рекламације, Књига рокова употребе и

др.)

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА

Имплементација софтверског система подразумева следеће активности:
 Инсталација и конфигурација потребних системских алата на серверу; Инсталација и

конфигурација понуђеног софтверског решења;
 Миграција података наручиоца у понуђено програмско решење са циљем даљег

коришћења;
 Имплементација програмског решења са конверзијом свих података у понуђено

програмско решење како би се они могли даље користити.
 Имплементација понуђеног софтверскох система треба да буде укључена у цену

софтверског пакета.

ОДРЖАВАЊЕ ПОНУЂЕНОГ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА

Одржавање софтвера подразумева  подршку при коришћењу и право на нове верзије и то:

 Да отклони све функционалне недостатке решења имплементираног информационог
система

 Предузимање превентивних мера за решавање проблема до нивоа који одговара
прихватљивим ризицима.
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 Отклањање недостатака који се открију и обезбеђивање рада информационог система у
оквиру захтеване функционалности.

 Истраживање узрока неусаглашености и доношење корективних мера за спречавање
понављања неусаглашености.

 Проверавање да ли су корективне мере предузете и да ли су ефикасне.
  Пружање подршке у процедурама одржавања система (администрација базе података,

backup и recovery процедуре).

Одржавање софтвера  и право на нове верзије подразумева :
 Израду и издавање нових верзија понуђеног софтверског решења (са измењеним и

допуњеним функционалностима) у случају промене законске и друге регулативе које
утичу на понуђене софтверске системе, у року који је у складу са законски дефинисаним
терминима спровођења;

 Израду и издавање нових верзија понуђеног софтверског решења (са измењеним и
допуњеним функционалностима) у циљу исправљања откривених већих и мањих
нерегуларности у раду, скривених мана и грешака у оквиру функционалности софтвера
дефинисаним овом техничком документацијом;

 Реинсталацију и конфигурацију постојеће верзије Софтвера у случају промене
хардверског окружења или системског софтвера који утиче на рад Софтвера;

 Успостављање backup процедура база података уз седмичну контролу функционисања
backup процедура.

 Пружање корисничке подршке (телефонски, путем интернета, поштом, електронском
поштом и/или по потреби доласком у просторије Апотеке Ниш) при коришћењу
апликативног софтвера, изради извештаја и примени нових прописа;

 Да  Понуђач има успостављен хелп деск у циљу пружања техничке подршке Наручиоцу,
са редовним радним временом од 07:00 до 20:00 сати сваког радног дана.

 Да у случају проблема у раду Софтвера, време одзива   (физичког одласка на адресу
Наручиоца ) Понуђача  буде као у Табели 1.

Табела 1. Време одазива Понуђача  зависно од врсте насталог проблема у раду софтвера
и  подразумева физички долазак Понуђача  у просторије Наручиоца.

Врста
проблема Опис проблема Време

одзива

Критични

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.

4 сата

Озбиљни

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.

24 сата

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

3 дана

Споредни
Софтвер је оперативан са мањим неудобностима у коришћењу;
недостаје текст који се односи на поруку о грешци; козметички
недостаци у софтверу; нема губитка функционалности или се
проблеми могу окарактерисати као мањи губици у погледу

20 дана
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функционалности; потребна измена софтверске документације.

 Одржавање софтвера подразумева  инсталацију и ажурирање наведених програма, и
евентуално прилагођавање  постојећих  системских  и осталих   софтвера неопходних
за несметано функционисање.

.
 Наручилац  је дужан да именује лица за контакт са Понуђачем  ради реализације

одржавања софтвера.

РОК ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОНУЂЕНОГ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА

 Понуђач мора обезбедити, у оквиру понуђене цене  минимум 3 месеца одржавања
понуђеног и инсталираног софтвера  на начин дефинисан у претходном тексту а након
потписивања записника о примопредаји  имплементираних  модула  и извршеној обуци
корисника  Наручиоца,  свих модула.

РОК ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПОНУЂЕНОГ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА

Имплементација понуђеног софтверског система  треба да се уради у три фазе :
 I фаза - имплеменатација следећих модула 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,  11 и  12.

 Рок имплементације понуђеног решења не може бити  дужи од 30 дана од дана
закључења уговора .

 Рок за обуку корисника за коришћење свих појединачних модула понуђеног решења,
на локацији Наручиоца,  je најмање  20 радних дана;

 II фаза имплеменатација следећег  модула  10 .

 Рок имплементације понуђеног решења не може бити  дужи од 30 дана. .
 Рок  за извођење II фазе  почиње да тече од момента  потписивања записника о

примопредаји  имплементираних  модула  и извршеној обуци корисника, I фазе
модула.

 Рок за обуку   корисника за коришћење свих појединачних модула понуђеног решења,
на локацији Наручиоца, je најмање 20 радних дана;

 III фаза имплеменатација следећег  модула  8.

 Рок имплементације понуђеног решења не може бити  дужи од 9  месеци.
 Рок  за извођење III фазе  почиње да тече  од момента  потписивања записника о

примопредаји  имплементираних  модула  и извршеној обуци корисника, II фазе
модула.

 Сви рокови за имплементацију  МОДУЛА - СВЕ ТРИ ФАЗЕ почињу да теку од
момента достављања података  за миграцију,  од стране Наручиоца.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД НА ФУНКЦИОНАЛНОСТ  ИМПЛЕМЕНТИРАНИХ МОДУЛА
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 Гарантни период треба да износи  дванаест месеци након имплементације  софтвера
односно,   12 месеци од  момента  потписивања записника о примопредаји
имплементираних  модула  и извршеној обуци корисника, III фазе модула.

 Гарантни период се односи на  неисправност функционисања модула.

НАПОМЕНЕ
 Наведене функционалности се односе на све - организационе јединице које су у

саставу Апотеке Ниш;
 Систем треба да омогући независтан рад сваке организационе јединице на постојећој

опреми;
 Систем треба да обезбеди анализу пословања по оргазицаоним јединицама (праћење

профитабилности сваке радне јединице посебно и збирно на нивоу установе) и стално
упоређивање извршења у односу на плана рада као и на финансијски план.

 За систем за управљање базама података  може бити коришћен МС SQL Сервер,
PostgreSQL, МySQL, ОRACLE или одговарајући;

 Сви наведени модули понуђеног сосфтверског решења морају бити интегрисани на
нивоу базе података. Такође, комплетно понуђено решење, тј. сви модули понуђеног
сосфтверског решења морају бити развијени у истој технологији и користити исти
систем за управљање базом података (при чему Наручилац не условљава који ће
систем за управљање базом података дати Понуђач);

 Понуђач  мора да достави:
 функционални опис понуђеног софтверског решења  уз детаљан опис модула.
 техничку  архитектуру  система  са кратким описом коришћених технологија.
 корисничка упуства  за понуђена софтверска решења.
 Упуство за  администарацију ( давање привилегија приступа администраторима

система, групама, корисницима и кинтролу приступа и праћења процеса
целокупног информационог сиситема ЗУ Апотека Ниш ) и прилагођавање
система.

 У року од три месеца  од потписивања записника о примопредаји сваке фазе  Понуђач
је дужан  да врши ажурирање свих програма у складу са актуелним прописима,
независно од захтева Наручиоца, укључујући  листе лекова и базу РФЗО-а.

Место:_____________ Понуђач:
М.П.

Датум:_____________ _____________________
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V - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА

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:

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

5) 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 немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1. да располаже неопходним финансијским капацитетом:

да је понуђач у претходне три обрачунске године, остварио укупне приходе у износу од
најмање 3.000.000, динара појединачно за сваку годину (2012, 2013 и 2014 година).

2. да располаже неопходним кадровским капацитетом, и то:

 Да има минимално 15 радно ангажованих инжењера електротехнике и / или другог
техничког факултета смер информатике. за које ће као доказ понуђач доставити копију радне
књижице и копију дипломе о завршеном високом образовању;
 Да има минимално 5 радно ангажованих имплементатора који могу да имплементирају
понуђена софтверска решења.

3. да располаже неопходним пословним капацитетом:

  да достави референтну листу којом доказује да има најмање 10 потписаних референци –
уговора са апотекама / апотекарским ланцима који имају уведен предметни софтверски
систем или део предметног софтверског система уз услов да:
 Апотеке морају бити оне које имају склопљен Уговор са РФЗО за издавање рецепата.
 Од наведених 10 референци најмање 1 мора бити ланац са по најмање 5 апотека
увезаних у једну целину.
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Да има успостављен „help desk“ у циљу пружања техничке подршке Наручиоцу, са редовним
радним временом од 07:00 до 20:00 сати сваког радног дана.

„help desk“ мора да има следеће карактеристике:
 Могућност пријаве проблема телефоном, маил - ом и факсом;
 Могућност праћења статуса решавања пријављеног проблема од стране Наручиоца кроз
одговарајућу „web“ страну (service desk);
 Најмање 4 независне телефонске линије, односно 4 фиксна телефонска броја на који се
може вршити пријава проблема;
 Евиденцију тикета (предлога унапређења, пријаве проблема и друго) кроз софтверски
систем; Софтверски систем за евиденцију тикета мора имати могућност бележења описа
проблема, време пријаве и почетка решавања, унос податак о запосленима који су унели
тикет и који решавају тикет, аутоматизовано слање обавештења (маил - ом) о креирању тикета
и о решавању тикетима Наручиоцу;
 Суботом, недељом и у дане празника, хелп - деск мора имати једну особу која у статусу
приправности и која може бити контактирана од стране Наручиоца у било које време, ради
евентуалног отклањања проблема дежурне апотеке, односно апотека које раде за државни
празник.

4. Да понуђач поседује важећи сертификат за ИСО 9001:2008 – Систем управљања
квалитетом, издат од стране акредитованог сертификационог тела за предметни стандард.

5. Да понуђач поседује важећи сертификат за ИСО / ИЕЦ 27001:2013 – Системи
управљања безбедношћу информација, издат од стране акредитованог сертификационог тела
за предметни стандард.

2.1. 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 и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.

2.2 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају
заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
 Изјаве (Образац изјаве понуђача, Va, којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
 Изјава о ипуњености услова из члана 75. и 76. Закона мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
 Писана изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.(
Образац изјаве X) из конкурсне документације.

да располаже  неопходним кадровским капацитетом доказује достављањем

 копије радне књижице и копију дипломе о завршеном високом образовању за
минимално 15 радно ангажованих инжењера електротехнике и / или другог техничког
факултета смер информатике.

да располаже неопходним пословним капацитетом:

 РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ (Образац број XIV из конкурсне документације.) Да има најмање
10 потписаних референци - уговора са апотекама / апотекарским ланцима који имају уведен
предметни софтверски систем или део предметног софтверског система уз услов да
- Апотеке морају бити оне које имају склопљен Уговор са РФЗО за издавање рецепата.
- Од наведених 10 референци најмање 1 мора бити ланац са по најмање 5 апотека
увезаних у једну целину.

 Уз референтну листу доставити Потврду Наручиоца са којим има склопљен уговор о
увеђењу предметнг софтверског система или део предметног софтверског система : (Образац
број XV ) из конкурсне документације.
 ФОТОКОПИЈА важећег сертификата за ИСО 9001:2008 – Систем управљања
квалитетом, издат од стране акредитованог сертификационог тела за предметни стандард.
 ФОТОКОПИЈА  важећег сертификата за ИСО / ИЕЦ 27001:2013 – Системи управљања
безбедношћу информација, издат од стране акредитованог сертификационог тела за
предметни стандард.

средства финансијског обезбеђења

 Понуђач доставља Средства финансијског обезбеђења:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде. Уз меницу мора бити достављена:
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму.
 Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења – за добро извршење
посла – бланко сoпствену меницу. – ( Образац изјаве XII )
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, Vб ), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
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 услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
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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Vа - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 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

И З Ј А В У

Понуђач ___________________________________________ навести назив понуђачач у
поступку јавне набавке: ЈНМВ 14 / 2015 Набавака софтвера за Апотеку испуњава све
услове из чл. 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, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
5 Да располаже неопходним финансијским капацитетом:
да је понуђач у претхоне три обрачунске године, остварио укупне приходе у износу од
најмање 3.000.000, 00 у последње три године (2012, 2013 и 2014 година).
6 да располаже довољним кадровским капацитетом
да има минимално 15 радно ангажованих инжењера електротехнике и / или другог техничког
факултета смер информатике.
да  има минимално 5 радно ангажованих имплементатора који могу да имплементирају
понуђена софтверска решења.
7 да располаже неопходним пословним капацитетом:
да има успостављен „help desk“ у циљу пружања техничке подршке Наручиоцу, са редовним
радним временом од 07:00 до 20:00 сати сваког радног дана.
„help desk“ мора да има следеће карактеристике:
 Могућност пријаве проблема телефоном, маил - ом и факсом;
 Могућност праћења статуса решавања пријављеног проблема од стране Наручиоца кроз
одговарајућу „web“ страну (service desk);
 Најмање 4 независне телефонске линије, односно 4 фиксна телефонска броја на који се
може вршити пријава проблема;
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 Евиденцију тикета (предлога унапређења, пријаве проблема и друго) кроз софтверски
систем; Софтверски систем за евиденцију тикета мора имати могућност бележења описа
проблема, време пријаве и почетка решавања, унос податак о запосленима који су унели
тикет и који решавају тикет, аутоматизовано слање обавештења (маил - ом) о креирању тикета
и о решавању тикетима Наручиоцу;
 Суботом, недељом и у дане празника, хелп - деск мора имати једну особу која у статусу
приправности и која може бити контактирана од стране Наручиоца у било које време, ради
евентуалног отклањања проблема дежурне апотеке, односно апотека које раде за државни
празник.

Место:_____________ Понуђач:
М.П.

Датум:_____________ _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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V б - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
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 подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач _________________________________________________ [навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке: ЈНМВ 14 / 2015 Набавака софтвера за Апотеку,
испуњава све услове из чл. 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).
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________ Понуђач:
М.П.

Датум:_____________ _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI - 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 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 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:
АПОТЕКА НИШ

Булевар Др Зорана Ђинђића број 6, 18000 Ниш
са назнаком: Понуда за јавну набавку ( услуге )

ЈНМВ 14 / 2015 Набавака софтвера за Апотеку Ниш - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца 06. 11.

2015. године до 12:00 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 06. 11. 2015 године у 12:15 часова, у

просторијама Апотеке Ниш ул. Булевар Др Зорана Ђинђића 6. Ниш.
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.

Понуда мора да садржи:
Понуда мора да садржи:
 Образац понуде – Понуђач попуњава тако што у одговарајуће колоне уноси тражене
податке. Све ставке, (елементе) из образца понуде, понуђач мора да попуни, а образац овери
печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен понуда ће бити
одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА;Образац дат у поглављу VII Конкурсне документације.
 Образац бр III - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.( потписан
или оверен )
 Модел уговора - Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен
са одабраним понуђачем. Понуђач је дужан да попуни сва поља, парафира, овери печатом и
потпише модел уговора, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора. Образац дат у
поглављу VIII Конкурсне документације.
 Образац изјаве о испуњавању услова из чл.75 и чл.76 Закона – Понуђач попуњава
тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава све услове из члана 75. и 76. ЗЈН односно
услове дефинисане конкурсном документацијом; Образац Va Конкурсне документације.
 Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – Понуђач
попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке, . Образац IX Конкурсне
документације.
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 Образац изјаве о независној понуди - Понуђач попуњава тако што уписује тражене
податке и тиме потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Образац X Конкурсне документације.
 Kопију радне књижице и копију дипломе о завршеном високом образовању за
минимално 15 радно ангажованих инжењера електротехнике и / или другог техничког
факултета смер информатике.
 РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ да има најмање 10 потписаних референци - уговора са апотекама
/ апотекарским ланцима који имају уведен предметни софтверски систем или део предметног
софтверског система уз услов да:
-апотеке морају бити оне које имају склопљен Уговор са РФЗО за издавање рецепата.
-од наведених 10 референци најмање 1 мора бити ланац са по најмање 5 апотека увезаних у
једну целину. (Образац број XIV Конкурсне документације)
 Потврде Наручиоца са којим има склопљен уговор о увеђењу предметнг софтверског
система или део предметног софтверског система.: (Образац број XV Конкурсне
документације)
 ФОТОКОПИЈА важећег сертификата за ИСО 9001:2008 – Систем управљања
квалитетом, издат од стране акредитованог сертификационог тела за предметно стандард.
 ФОТОКОПИЈА важећег сертификата за ИСО / ИЕЦ 27001:2013 – Системи управљања
безбедношћу информација, издат од стране акредитованог сертификационог тела за
предметно стандард.
 Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
 Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења – за добро
извршење посла – бланко сoпствену меницу. – (Образац број XII Конкурсне документације )
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 матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о
независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити
потписани и оверени печатом од стране свагог 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.

3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

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:
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АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића број 6, 18000 Ниш

са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку (добра) ЈНМВ 14 / 2015 Набавака софтвера
за Апотеку Ниш - НЕ ОТВАРАТИ”

или
са назнаком: „Допуна понуде за јавну набавку (добра) ЈНМВ 14 / 2015 Набавака софтвера

за Апотеку Ниш - НЕ ОТВАРАТИ”
или

са назнаком: „Опозив понуде за јавну набавку (добра)) ЈНМВ 14 / 2015 Набавака софтвера
за Апотеку Ниш - НЕ ОТВАРАТИ”

или
са назнаком: „Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра) ЈНМВ 14 / 2015 Набавака

софтвера за Апотеку Ниш 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.

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
VИИ) 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.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглаваља Vб).
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.

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. ст. 4. тач. 1) до 6) 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,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

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 на следећи начин:
55% од укупне цене у року од 8 дана од дана потписивања Записника о имплементацији
модула I фазе и обуке корисника Наручиоца.
5% од укупне цене у року од 8 дана од дана потписивања Записника о имплементацији
модула II фазе и обуке корисника Наручиоца.
Преосталих 40% року од 8 дана од дана потписивања Записника о имплементацији модула III
фазе и обуке корисника Наручиоца у четири једнаке рате, стим да се последња рата плати у
року од 8 дана од дана потписивања Записника о имплементацији последње организационе
јединице из модула III фазе.

9.2. Захтев у погледу рока за испоруку добара

Имплементација понуђеног софтверског система треба да се уради у три фазе :
 I фаза - имплеменатација следећих модула 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9, 11 и 12.

 Рок имплементације понуђеног решења не може бити дужи од 30 дана од дана
закључења уговора.
 Рок за обуку корисника за коришћење свих појединачних модула понуђеног решења, на
локацији Наручиоца, je најмање 20 радних дана;

 II фаза имплеменатација следећег  модула  10.

 Рок имплементације понуђеног решења не може бити дужи од 30 дана..
 Рок за извођење II фазе почиње да тече од момента потписивања записника о
примопредаји имплементираних модула и извршеној обуци корисника, I фазе модула.
 Рок за обуку корисника за коришћење свих појединачних модула понуђеног решења, на
локацији Наручиоца, je најмање 20 радних дана;

 III фаза имплеменатација следећег  модула 8.

 Рок имплементације понуђеног решења не може бити дужи од 9 месеци.
 Рок за извођење III фазе почиње да тече момента потписивања записника о
примопредаји имплементираних модула и извршеној обуци корисника, II фазе модула.

 Сви рокови за имплементацију МОДУЛА - СВЕ ТРИ ФАЗЕ почињу да теку од
момента достављања података за миграцију, од стране Наручиоца.

9.3. Захтев у погледу места  испоруке добара
Место испоруке добара е: се врши у објектима Апотеке Ниш ( списак организационих јединица
може се пронаћи на интернет страници наручиоца: www.apotekanis.co.rs

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отаврања понуде. Услучају да
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понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Захтев у погледу гарантног рока.
Гарантни период треба да износи минимум дванаест месеци након имплементације пројекта,
односно, 12 месеци од момента потписивања записника о примопредаји имплементираних
модула и извршеној обуци корисника, III фазе модула.
Гарантни период се односи на неисправност функционисања модула.

9.6.Захтев у погледу ажурирања софтвера
Продавац се обавезује да преда Купцу након завршетка имплементације III фазе модула

последњу ажурирану извршну верзију софтвера са изворним кодом на електронском
медијуму и јединствену пројектну и корисничку документацију.

Пројектна документација подразумева детаљно описану апликативну архитектуру,
дизајн, карактеристике и перформансе система укључујући и базу података.

Корисничка документација подразумева детаљно описане апликативне форме -
екране, и прилагођена је крајњим корисницима система.

Продавац се обавезује да ажурира упутство и инсталацију и да након сваке
промене у апликативном систему испоручи електронски медијум са јединственом ажурном
инсталацијом софтвера и наведене документације.

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.
Понуђена цена подразумева 3 месеца одржавања понуђеног и инсталираног софтвера  на
начин дефинисан у претходном тексту а након  потписивања записника о примопредаји
имплементираних  модула  и извршеној обуци корисника  Наручиоца,  свих модула.
Имплементација понуђеног софтверског  система  укључена  је у цену софтверског пакета.
У цену понуђеног програмског решења треба да буду урачунате и цене лиценци система за
управљање базом података, као и евентуално обнављање истих у периоду од 12 месеци
Понуђач је дужан да у својој понуди искаже цену у прописаним обрасцима. Понуђач треба да
упише појединачну цену без урачунатог ПДВ - а, као и укупну цену у динарима без урачунатог
ПДВ - а. ПДВ се исказује одвојено. Све цене морају бити исказане у динарима.
Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.

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 и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Уз понуду, сви понуђачи достављају:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора бити достављено
- попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности понуде.
- уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму..
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду;
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење
посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
- Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
- Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења – за добро
извршење посла – бланко сoпствену меницу. -  Образац XII

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске
поште на е - маил javne.nabavke@apotekanis.co.rs или факсом на број
018 / 512 - 297 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију 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, ЈНМВ бр. 14 / 2015”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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. 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).
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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.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор,
дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне
вредности уговора без ПДВ - а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да
се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Апотека Ниш ће доделити уговор применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

18. 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 понуђену цену, предност ће се дати понуђачу који
има бољи пословни каапацитет, односно чија је референтана листа потписаних референци
са апотекама / апотекарским ланцима који имају уведен предметни софтверски систем или
део предметног софтверског система, већа

19. 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 гарантује да је
ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве – Va).

20. 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.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за
заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е - маил
javne.nabavke@apotekanis.co.rs, факсом на број 018 / 512 - 297 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка
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јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од
дана пријема одлуке.
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.
Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840 - 30678845 - 06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.

У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева
су:

1. Такса за жалбу на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о
јавним набавкама:
У поступку по жалби на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о јавним
набавкама, без обзира на то колика је процењена вредност јавне набавке или понуђена
цена понуђача којем је додељен уговор, као и без обзира на врсту поступка јавне
набавке износи 15.000 динара.

2. Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке мале
вредности и преговарачком поступку јавне набавке без објављивања позива за
подношење понуда:
У поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда, такса износи 40.000 динара, без обзира на то:
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- да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре или
после истека рока за подношење понуда;
- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама;
- колика је процењена вредност јавне набавке;
- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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VII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку – ЈНМВ 14 / 2015
Набавака софтвера за Апотеку

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е -
маил):

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

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:
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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.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

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.



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 14 / 2015 41 / 55

Јавна набавка мале вредности - ЈНМВ 14 / 2015 Набавака софтвера за Апотеку

Набавака софтвера за Апотеку

Укупна цена без ПДВ - а:

Износ ПДВ - а:

Укупна цена са ПДВ - ом:

ОДРЖАВАЊЕ ПОНУЂЕНОГ
СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА
(минимум 3 месеца)

Место и датум Потпис овлашћеног лица:
_______________________ М.П. ______________________
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VIII - МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ 14 / 2015 Набавака софтвера за Апотеку Ниш

Модел уговора понуђач попуњава у свим ставкама, оверава печатом и потписује, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

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 се наводе сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

М О Д Е Л У Г О В О Р А

ЈНМВ 14 / 2015 Набавака софтвера за Апотеку

Закључен у Нишу, дана ___________ 2015. године, између:

1. ___________________________________ (назив понуђача / носиоца
посла), из __________________________ (седиште),
ул.__________________________________________ (адреса седишта) коју / га
заступа Директор ____________________________
(у даљем тексту: Продавац / )
Текући рачун (банка): ______________________
ПИБ: ________________
Матични број: __________________

1.1.________________________________________________________
(Остали понуђачи из групе понуђача)

1.2.________________________________________________________
(Остали понуђачи из групе понуђача)

и

2. Апотеке ’’Ниш’’, Ниш, Булевар Др Зорана Ђинђића 6 коју заступа
Директор др.сци.мед. Димитрије Јанковић
(у даљем тексту: Купац
Текући рачун број: 840 - 582 - 667 - 67
Управа за трезор – филијала у Нишу
ПИБ: 100334157;
Матични број: 07283741
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Члан 1.
Купац је према члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр. 124 / 12) и у

складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.Гласник РС“ бр. 29 / 13 и 104 /
13, / 15 ), а на основу позива за подношење понуда - конкурсне документације ради
учествовања у поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка софтвера за Апотеку
Ниш, ЈНМВ бр. 14 / 2015, спровео поступак јавне набавке мале вредности. Позив објављен на
Порталу јавних набавки иинтернет страници Апотеке Ниш  26.10. 2015. године.

Купац је доставио Понуду број _________ од ____________ 2015. године (уписати број и
датум понуде), која у потпуности одговара траженим захтевима Купца и условима из
конкурсне документације и саставни је део овог Уговора као – Прилог број 1.

Продавац је дужан да достави документацију која  укључује:
-  упутство о одржавању ,
-функционални опис понуђеног софтверског решења  уз детаљан опис модула,
- техничку  архитектуру  система  са кратким описом коришћених технологија,
- корисничка упуства  за понуђено софтверско решења,
-упуство за  администарацију ( давање привилегија приступа администраторима система,
групама, корисницима и контролу приступа и праћења процеса целокупног информационог
сиситема ЗУ Апотека Ниш ) и прилагођавање система,
-потребна корисничка упутства, документацију  о предузетим активностима  око обуке
корисника и преноса знања о реализованим и имплементираним компонентама и
реализованим модулима.

Продавац је у обавези да Купцу обезбеди документ о легалности коришћења софтвера.

(Продавац наступа са подизвођачем ________________________________,
улица __________________________ из ______________________, који ће делимично
извршити предметну набавку, у делу: ________________________________________.)

Члан 2.

Продавац се обавезује да Купцу испоручи и имплементира софтвер за Апотеку Ниш и
изврши обуку корисника  Наручиоца.

Имплементација софтверског система подразумева следеће активности:
- Инсталација и конфигурација потребних системских алата на серверу; Инсталација и
конфигурација понуђеног софтверског решења;
- Миграција  података наручиоца у понуђено програмско решење са циљем даљег
коришћења;
- Имплементација програмског решења са конверзијом свих података у понуђено
програмско решење како би се они могли даље користити.

Члан 3.

Продавац се обавезује да имплементацију понуђеног софтверског система уради у три
фазе:
 I фаза - имплеменатација следећих модула 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 и 12.

- Рок имплементације понуђеног решења не може бити дужи од 30 дана од дана
закључења уговора.
- Рок за обуку корисника за коришћење свих појединачних модула понуђеног решења, на
локацији Наручиоца, je најмање 20 радних дана;

 II фаза имплеменатација следећег  модула  10.

- Рок имплементације понуђеног решења не може бити дужи од 30 дана..
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- Рок за извођење II фазе почиње да тече од момента потписивања записника о
примопредаји имплементираних модула и извршеној обуци корисника, I фазе модула.
- Рок за обуку корисника за коришћење свих појединачних модула понуђеног решења, на
локацији Наручиоца, je најмање 20 радних дана;

 III фаза имплеменатација следећег  модула 8.

- Рок имплементације понуђеног решења не може бити дужи од 9 месеци.
- Рок за извођење III фазе почиње да тече  од момента потписивања записника о
примопредаји имплементираних модула и извршеној обуци корисника, II фазе модула.
Сви рокови за имплементацију модула – све три фазе почињу да теку од момента
достављања података за миграцију, од стране Наручиоца

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да укупно уговорена цена предметног добра износи
__________________ динара без ПДВ - а, односно __________________ динара са ПДВ -
ом.
Понуђена цена обухвата _________ месеца одржавања понуђеног решења, на начин
дефинисан у  члану 7.  овог Уговора, након  потписивања записника о примопредаји свих
имплементираних  модула  и извршеној обуци корисника  Наручиоца.
Имплементација понуђеног софтверског  система  укључена  је у цену софтверског пакета.
У цену понуђеног програмског решења треба да буду урачунате и цене лиценци система за
управљање базом података, као и евентуално обнављање истих у периоду од 12 месеци.

Члан 5.

Купац се обавезује да плаћање уговорене цене изврши на следећи начин:
- 55% од укупне цене у року од 8 дана од дана потписивања Записника о имплементацији
модула I фазе и обуке корисника Наручиоца.
- 5% од укупне цене у року од 8 дана од дана потписивања Записника о имплементацији
модула II фазе и обуке корисника Наручиоца.
- Преосталих 40% року од 8 дана од дана потписивања Записника о имплементацији
модула III фазе и обуке корисника Наручиоца у четири једнаке рате, стим да се последња
рата плати у року од 8 дана од дана потписивања Записника о имплементацији последње
организационе јединице из модула III фазе.

Члан 6.

Продавац се обавезује да преда Купцу након завршетка имплементације III фазе
модула последњу ажурирану извршну верзију софтвера са изворним кодом на
електронском медијуму и јединствену пројектну и корисничку документацију.

Пројектна документација подразумева детаљно описану апликативну архитектуру,
дизајн, карактеристике и перформансе система укључујући и базу података.

Корисничка документација подразумева детаљно описане апликативне форме -
екране, и прилагођена је крајњим корисницима система.

Продавац се обавезује да ажурира упутство и инсталацију и да након сваке
промене у апликативном систему испоручи електронски медијум са јединственом ажурном
инсталацијом софтвера и наведене документације.
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Члан 7.

Продавац се обавезује да пружи подршку при коришћењу и прихвата право на нове
верзије Наручиоца :
- Да отклони све функционалне недостатке решења имплементираног информационог
система
- Предузимање превентивних мера за решавање проблема до нивоа који одговара
прихватљивим ризицима.
- Отклањање недостатака који се открију и обезбеђивање рада информационог система у
оквиру захтеване функционалности.
- Истраживање узрока неусаглашености и доношење корективних мера за спречавање
понављања неусаглашености.
- Проверавање да ли су корективне мере предузете и да ли су ефикасне.
-  Пружање подршке у процедурама одржавања система (администрација базе података,
backup и recovery процедуре).
Одржавање софтвера подразумева и право на нове верзије као што су :
Израда и издавање нових верзија понуђеног софтверског решења (са измењеним и
допуњеним функционалностима) у случају промене законске и друге регулативе које утичу на
понуђене софтверске системе, у року који је у складу са законски дефинисаним терминима
спровођења;
Израда и издавање нових верзија понуђеног софтверског решења (са измењеним и
допуњеним функционалностима) у циљу исправљања откривених већих и мањих
нерегуларности у раду, скривених мана и грешака у оквиру функционалности софтвера
дефинисаним овом техничком документацијом;
Реинсталацију и конфигурацију постојеће верзије Софтвера у случају промене хардверског
окружења или системског софтвера који утиче на рад Софтвера;
Успостављање backup процедура база података уз седмичну контролу функционисања
backup процедура.
Пружање корисничке подршке (телефонски, путем интернета, поштом, електронском поштом
и / или по потреби доласком у просторије Апотеке Ниш) при коришћењу апликативног
софтвера, изради извештаја и примени нових прописа;
Продавац треба да има успостављен „help desk“ у циљу пружања техничке подршке
Наручиоцу, са редовним радним временом од 07:00 до 20:00 сати сваког радног дана.
Да у случају проблема у раду Софтвера, време одзива (физичког одласка на адресу
Наручиоца ) Понуђача  буде као у Табели 1.

Табела 1. Време одазива Понуђача  зависно од врсте насталог проблема у раду софтвера
и подразумева физички долазак Понуђача  у просторије Наручиоца.

Врста
проблема Опис проблема Време

одзива

Критични

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.

4 сата

Озбиљни

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.

24 сата

Приметни

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

3 дана
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Споредни

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

20 дана

Одржавање софтвера подразумева  инсталацију и ажурирање наведених програма,  и
евентуално прилагођавање  постојећих   системских  и осталих   софтвера неопходних  за
несметано функционисање.
Контролу  одржавања импементираног  софтвера врши стручна служба Наручиоца.
Купац је дужан да именује лица за контакт са Продавцем ради реализације одржавања
софтвера.

Члан 8.

Продавац је дужан да достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
- попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности понуде.
- уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Члан 9.

У случају наступања околности које ометају, спречавају или онемогућавају извршење
уговорних обавеза било које уговорне стране, а које се према важећим прописима сматрају
вишом силом, уговорне стране се ослобађају од извршења обавеза за време док виша
сила траје, и ниједна уговорна страна нема право на било какву накнаду.

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је писаним путем да обавести другу
уговорну страну о њеном настанку, као и о престанку више силе.

Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до
ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза
уговорних страна оправдано ће се продужити за време трајања више силе.

У случају трајања више силе дуже од 6 (шест) месеци, свака уговорна страна има
право да раскине овај уговор.

Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им биле
познате у моменту закључења овог уговора и преузимања уговорних обавеза.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да уколико  Продавац не испуњава своје обавезе на
начин и под условима утврђеним овим уговором, Купац је дужан да га  о томе упозори
писаним путем и да од њега захтева испуњавање обавеза у роковима дефинисаним овим
уговором.

Уколико ни после истека рока за испуњавање обавеза Продавац не поступи у
складу са упозорењем, одговорна је за накнаду штете  К у п ц у заједно са трошковима
који су настали као последица штете, а који   износе 0,5% дневно у односу на уговорену
цену,   а који укупно не могу бити већи од 20% од уговорене цене из члана 4. става 1. овог
уговора.
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Члан 11.

Продавац изјављује да неће ни на који начин самостално и изван налога и инструкција
које буде добио од  лица  овлаћшених  за контакт од  стране Купца, користити податке које се
налазе у базама података Купца, а у које буде имао увид током извршавања обавеза
преузетих овим Уговором.

Продавац се обавезује да неће ни у ком случају користити податке о физичким лицима,
којима буде имао приступ супротно одредбама овог Уговора и Закона који регулишу заштиту
података о личности.

Продавац изјављује да прихвата  пуну материјалну и сваку другу одговорност укључујући
и судску према трећим лицима у случају настанка било какаве штете неправилног и
незаконитог руковања подацима који су унети у Софтвер од стране запослених код
Корисника, или било ког другог лица које није непосредно ангажовано од стране Продавца.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да садржај уговора сматрју 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.

Продавац се обавезује да ни под којим условима, без изричите дозволе Купца, неће
предати, објавити, посредовати, доставити на коришћење нити копирати поверљиве податке
трећем лицу.

Продавац преузима на себе обавезу да штити приступ поверљивим информацијама које
се уносе у Софтвер као и да предузима све превентивне мере у циљу заштите и контроле
приступа поверљивим  подацима .
Под поверљивим подацима у смислу овог уговора сматрају се подаци везани за кориснике
обавезног социјалног осигурања.

Члан 13.

Продавац се обавезује да у случају раскида и истека овог уговора  Купцу  обезбеди фајлове  у
траженом формату  за  миграцију података.

Члан 14.

Купац се обавезује да представницима Купца, запослених и радно ангажованих од
стране Купца или било којим трећим лицима неће бити дозвољено да:
- над софтвером или било којим делом софтвера спроводе активности нарушавања
интегритета Софтвера, што пре свега али не искључиво подразумева следеће активности:
Резервни инжињеринг, декомпајлирање, растављање Софтвера и то без обзира на намеру
или сврху предметне активности.
- продају, препродају, изнајмљују, дистрибуирају, или на било који други начин уступају
Софтвер по било ком основу трећим лицима.
- надограђују Софтвер или базе података осим алатима за конфигурацију Софтвера, који су
доступни кроз сам Софтвер без писане сагласности Продавца.
- за своје потребе додатно инсталирају или конфигуришу Софтвер осим на начин предвиђен

овим Уговором
- да трећим лицима, без писане  сагласности Продавца, пруже увид, врше демострације  и
приказ рада Софтвера.
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Члан 15.

На све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.

Члан 16.

Продавац или било које треће лице ангажовано од стране Продавца  неће ни у ком случају
бити одговорно за било какаву директну, индиректну, консеквентну, посебну или случајну,
предвидиву или непредвидиву, грешку или губитак начињен Купцу или трећим лицима услед
руковања са Софтвером или коришћењем података из Софтвера супротно, односно различито
од његове намене предвиђене овим уговором и редовним пословањем Купца.

Члан 17.

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће решавати
споразумно.
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Нишу.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6 (четири ) истоветних примерка, 3  (три ) примерка за
Продавца  и 3 (три ) примерка за Купца.

Саставни део овог уговора су:
Прилог број 1 – Понуду понуђача број _________ од ____________ 2015. године
Прилог број 2 – Образац III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета,
рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне референце

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ КОРИСНИК УСЛУГЕ
Апотека Ниш

Директор, Директор,

___________________________ ____________________________
Др сци. мед. Димитрије Јанковић
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IX - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ЈНМВ 14 / 2015 Набавка софтвера за Апотеку

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

Датум: М.П. Потпис понуђача
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X - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
 (Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке ЈНМВ 14 / 2015 Набавака софтвера за Апотеку Ниш

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
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.
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XI - СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104 / 46 и 18 / 58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16 / 65,
54 / 70 и 57 / 89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46 / 96, издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Средство обезбеђења за обиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака:
___ / ___ / ; ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ,

 (словна)  (н у м е р и ч к а)

у складу са условима за учешће у поступку јавне набавке мале вредности за набавку :

_______________________________________________________________
т а ч а н  н а з и в  и  б р о ј  Ј а в н е  н а б а в к е

по позиву за доставу понуде за јавну набавку мале вредности, ЈНМВ 14 / 2015 Набавака
софтвера за Апотеку Ниш

Овлашћујемо Апотеку Ниш као НАРУЧИОЦА у потупку јавне набавке мале вредности да ову
меницу може искористити до износа од

________________________________________________________________
( б р о ј е в и м а )

(________________________________________________________________) динара.
( с л о в и м а )

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун Код:

________________________________ ______________________________

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Апотеци Ниш на текући рачун
840 - 582 - 667 - 67

 Меница ће бити наплаћена у следећим случајевима:
 а) ако изабрани Понуђач не потпише уговор;
 б) ако Понуђач повуче своју понуду након истека рока за доставу понуда и ако
 ц) не достави гаранцију за добро извршење посла.

Место:_____________ Понуђач:
М.П.

Датум:_____________ _____________________
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XII - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ
ОБЕЗБЕЂЕЊА - ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ

Јавна набавка мале вредности, ЈНМВ 14 / 2015 Набавака софтвера за Апотеку Ниш

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА - ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора, издати Наручиоцу
инструмент обезбеђења уговорних обавеза – бланко сопствену меницу, за добро извршење
посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а
уз исту мора бити достављено
- попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности понуде.
- уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Прилог уз ову изјаву: бланко сопствену меницa, за добро извршење посла - попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________________ из ___________________
(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке добара - ЈНМВ 14 / 2015 Набавака софтвера за Апотеку Ниш
поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XIV РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да
имамо потписане уговоре са апотекама / апотекарским ланцима који имају уведен предметни
софтверски систем или део предметног софтверског система уз услов да:
- апотеке морају бити оне које имају склопљен Уговор са РФЗО за издавање рецепата.
- од наведених 10 референци најмање 1 мора бити ланац са по најмање 5 апотека увезаних у
једну целину.

Табела А.

Редни
бр.

Назив референтног
наручиооца

Врста пружене
услуге (назив

пројетка)
Датум почетка коришћења

софтвера

УКУПАН БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА:

Напомена: Горњу табелу попунити,
У случају потребе, образац фотокопирати.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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XV ПОТВРДА НАРУЧИОЦА

На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје

П О Т В Р Д У

да је понуђач ____________________________________________ закључио уговор

 ___________________________________________________________________________

Број уговора и датум закључења: ___________________________________________

Датум извршења уговора: _________________________________________________

Вредност уговора: _______________________________________________________

Предмет уговора ( набавка компјутерског софвера):

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Потврда се издаје на захтев понуђача _________________________________, ради учешћа у
поступку јавне набавке добара - ЈНМВ 14 / 2015 Набавака софтвера за Апотеку Ниш и у
друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

датум:
____________________

место:

потпис овлашћеног лица
референтног наручиоца

____________________

М.П.

___________________

Напомена: По потреби овај образац копирати у више примерака

Назив наручиоца: __________________________________
Седиште: __________________________________
Матични број: __________________________________
ПИБ: __________________________________
Контакт телефон: __________________________________
Контакт особа: __________________________________


