ОПШТИНА СОКОБАЊА
Општинска управа
Светог Саве 23
Лице за ЈН
IV Број: 404-161-2/2020
Датум: 28.12.2020. год.
СОКОБАЊА

На основу члана 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019) и
налога за спровођење поступка набавке IV Број: 404-161-1/2020 од 28.12.2020. године,
лице за ЈН набавке Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује
ПОЗИВ
за прикупљање понуда за набавку услуга – Израда интернет презентације општине
Сокобања
Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачимa и објављује на сајту
општине Сокобања www.opstinasokobanja.com
Предмет набавке су услуге – Израда интернет презентације општине Сокобања
Крајњи рок за достављање понуда: 31.12.2020. године до 10.00 сати
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРАЖЕНE УСЛУГE
Nabavka usluge izrade internet prezentacije za potrebe opštine Sokobanja i migracija podataka i
strukture sa postojeće prezentacije na adresi www.opstinasokobanja.com
(1) Opšte karakteristike;
(2) Rok isporuke i način plaćanja.

I OPŠTE KARAKTERISTIKE
Internet prezentacija se pravi po W3C//DTD HTML5 standardu; enkodiranje stranice je
charset=utf-8. Izrada HTML5 stranica uključuje stilove (CSS) koji su izdvojeni iz stranice u
posebnim css fajlovima. Kompletan HTML kod, kao i CSS, pišu se i komentarišu pregledno kako
bi se programeri i dizajneri što bolje snalazili u budućim dodavanjima novih modula/stranica.
Softveri (specijalni zahtevi klijenta), optimizacija hosting servera, prevod na strane jezike ne
ulazi u cenu izrade prezentacije.
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Pri izradi web prezentacije uskladiti dizajn sa „Smernicama za izradu veb prezentacija organa
državne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave v.5.0“
Za izradu perezentacije koristiti Open source resenja.
DETALJAN OPIS PONUDE:
1. Osnovno za sve stranice
Izrada idejnog rešenja
Izrada CSS stilova stranice
Unos ključnih reči i opisa na sve stranice
Migracija podataka i strukture sajta sa stranice www.opstinasokobanja.com
2. PHP stranice
Opis (slike, tekst, video – YouTube, )
Glavni meni: O opštini, lokalna samouprava, dokumenti, JP i ustanove, kontakt, projekti...
Podmeni: Javne nabavke, javne rasprave, javni pozivi, sl.list, realizacija budzeta, el.obrasci,
naručivanje dokumenata...
Naslova strana: Bitne informacije, aktuelnosti/novosti, podmeni, side prostor za banere sa
linkovima.
Struktura sajta preuzima se sa sajta www.opstinasokobanja.com
3. Jezik
Opis (srpski jezik) – Sajt se radi na ćirilićnom i latiničnom pismu
4. CMS
Izrada admin panela za unos sadržaja o aktuelnostima/novostima i bitnim informacijama,
Panel služi za samostalan unos informacija od strane klijenta.

5. Ostalo
-Osposobljavanje prilagodljivosti prikaza („Responsive design“, eng.) svih stranica za
prenosive uredjaje: telefone, tablete i sl.
-SEO (Search Engine Optimization), optimizacija za Google.
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II ROK ISPORUKE I NAČIN PLAĆANJA
Obim zahteva i rokovi izrade web prezentacije:
Vreme potrebno za izradu projekta iznosi 30 kalendarskih dana od dostave materijala i sadzaja za
potrebe izrade websajta.
Period odrzavanja prezentacije u periodu od 2 godine (obuka, resavanje bezbedonosnih problema,
izmena strukture sajta) – do 20 programerskih sati godisnje.
III REFERENCE
Predlozi za tekst dodatnih ref. uslova:
-iskustvo u sakupljanju, obradi i skladištenju velikih baza podataka za potrebe rada veb i
mobilnih aplikacija;
- minimum tri Ugovora o izradi internet prezentacija ili web aplikacaija za potrebe drzavnih
organa i ustanove u prethodnih 5 godina (lokalne samouprave, ministarstva, javna preduzeca,
drzavne agencije i slicno).
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УСЛОВИ ЗА ИЗБОР УЧЕСНИКА
УСЛОВИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава услове за
квалитативни избор привредни субјекат доказује на начин дефинисан у следећој табели, и
то:
УСЛОВИ

НАЧИН
ДОКАЗИВА
ЊА

Р.б
р

1.

2.

3.

Да он и његов законски заступник у периду од претходних пет
година од дана истека рока за подношење пријаве није
правноснажно осуђен за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе или кривично дело удруживања
ради вршења кривичних дела, кривично дело злоупотребе
положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са
јавном набавком, кривично дело давања мита у обављању
привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног
положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело
примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело
преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења
кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању
привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично
дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење
терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за
вршење терористичких дела и кривично дело терористичког
удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело
финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у
ропском односу (чл. 111. ст. 1) тач. (2) и (3) ЗЈН)

ИЗЈАВА
(Образац 3.),
којом
понуђач под
пуном
материјално
м
и
кривичном
одговорношћ
у потврђује
да испуњава
критеријуме
за
квалитативни
избор
привредног
субјекта
набавке
из
чл. 111. ЗЈН,
дефинисане
овим
Да је измирио доспеле порезе и доприносе и доприносе за позивом.
обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим
споразумом или решењем, у складу са посебним прописом,
одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате
и новчане казне (чл. 111. ст. 2) ЗЈН)
Да, у периду од претходне две године од дана истека рока за
подношење пријаве, није повредио обавезе у области заштите
животне средине, социјалног и радног права, укључујући
колективне уговоре, а нарочитообавезу исплате уговорене зараде
или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу са
одредбама међународних конвенција из прилога 8 ЗЈН, (чл. 111.
ст. 2) ЗЈН
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ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Привредни субјект који учествује у поступку предметне набавке мора испунити услове за
обављање професионалне делатности, дефинисане овим позивом, а испуњеност услова
понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели достављањем изјаве или
неоверених копија и то:
УСЛОВИ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Р.б
р

1.

Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар (чл.
115. ст. 1. ЗЈН)

ИЗЈАВА (Образац 3.), којом
понуђач
под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу потврђује да
испуњава услове за обављање
професионалне делатности из
чл. 115. ЗЈН, дефинисане овим
позивом.

УСЛОВИ ЗА ИСПУЊЕНОСТ СТРУЧНОГ КАПАЦИТЕТА
- да је у претходних 5 година реализовао минимум 3 (три) Уговора о изради
интернет презентација или web апликација за потребе државних органа и установа
(министарства, дрзавне агенције, локалне самоуправе, јавна предузећа и сл.).

Испуњеност услова стручног капацитета понуђач доказује достављањем
следећих доказа:
копије закључених уговора и
потврде наручиоца о извршеним уговорима.
Опште информације - Докази о испуњености услова достављају се у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, већ је довољно да наведе интернет страницу на којој се јавно доступни
подаци налазе.
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,, цена“.
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВа.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким
бројем пондера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив
буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за квалитативни избор привредног
субјекта и обављање професионалне делатности, (Образац 3);
3) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за квалитативни избор
привредног субјекта и обављање професионалне делатности (Образац 4);
4) Образац структуре цене са упутством за попуњавање.
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за набавку услуге – Израда
интернет презентације општине Сокобања
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке
понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

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.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
услуге – Израда интернет презентације општине Сокобања
Предмет ЈН
Укупна
Укупна цена (са
цена (са
свим
свим
трошковима) са
трошковим
ПДВ-ом
а)
без ПДВ-а
Набавка услуге израде интернет презентације за
потребе општине Сокобања и миграција података и
структуре са постојеће презентације на адреси
www.opstinasokobanja.com
Набавка обухвата и одржавање интернет презентације у
периоду од 2 године (обука, решавање безбедоносних
проблема, измене структуре сајта) – до 20 програмерских
сати годишње.
Након истека гарантног рока одржавање интернет
презентације не може прећи износ од 5% набавне цене
израде интернет презентације у еурима на дан отварања
понуда

Рок и начин плаћања
Плаћање ће се извршити у року до 45 дана од дана постављања нове интернет
презентације за потребе општине Сокобања и потпуне миграције података и структуре са
постојеће презентације на адреси www.opstinasokobanja.com
Рок импементације
Рок је _____ дана (не дужи од 30) календарских дана од дана доставе материјала и
садржаја израде издавања websajta.
Место извођења радова је на адреси Наручиоца и Понуђача.
У понуђену цену понуђачи су дужни да урачунаје све трошкове које имају у извршењу
набавке и никакви други трошкови не могу се признати.
Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања _____ дана
понуда)
Место:_____________
Понуђач:
Датум:_____________
_________________
Образац понуде понуђач мора да попуни, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача
може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати
образац понуде
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА
КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И ОБАВЉАЊА
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку набавке - Израда интернет презентације општине Сокобања испуњава све услове
из чл. 111. ЗЈН, односно услове дефинисане позивом за подношење понуде за предметну
јавну набавку, и то:
1. Да он и његов законски заступник у периду од претходних пет година од дана
истека рока за подношење пријаве није правноснажно осуђен за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе или кривично дело удруживања ради
вршења кривичних дела, кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица,
кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело давања мита у
обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја,
кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело
давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и
коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању
привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма,
кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело
врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело
терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело
финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело
заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (чл. 111. ст. 1) тач. (2)
и (3) ЗЈН).
2. Да је измирио доспеле порезе и доприносе и доприносе за обавезно социјално
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са
посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале
камате и новчане казне (чл. 111. ст. 2) ЗЈН).
3. Да, у периду од претходне две године од дана истека рока за подношење пријаве,
није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног
права, укључујући колективне уговоре, а нарочитообавезу исплате уговорене зараде
или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу са одредбама
међународних конвенција из прилога 8 ЗЈН, (чл. 111. ст. 2) ЗЈН.
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4. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 115. ст. 1. ЗЈН)
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача на који начин сваки понуђач из
групе понуђача изјављује да испуњава услове за квалитативни избор понуђача
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА
КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И ОБАВЉАЊА
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________[навести назив понуђача]
у поступку набавке Израда интернет презентације општине Сокобања испуњава све
услове из чл. 111. ЗЈН, односно услове дефинисане позивом за подношење понуде за
предметну јавну набавку, и то:
1. Да он и његов законски заступник у периду од претходних пет година од дана
истека рока за подношење пријаве није правноснажно осуђен за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе или кривично дело удруживања ради
вршења кривичних дела, кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица,
кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело давања мита у
обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја,
кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело
давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и
коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању
привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма,
кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело
врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело
терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело
финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело
заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (чл. 111. ст. 1) тач. (2)
и (3) ЗЈН).
2. Да је измирио доспеле порезе и доприносе и доприносе за обавезно социјално
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са
посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале
камате и новчане казне (чл. 111. ст. 2) ЗЈН).
3. Да, у периду од претходне две године од дана истека рока за подношење пријаве,
није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног
права, укључујући колективне уговоре, а нарочитообавезу исплате уговорене зараде
или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу са одредбама
међународних конвенција из прилога 8 ЗЈН, (чл. 111. ст. 2) ЗЈН
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4. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 115. ст. 1. ЗЈН)

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.
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У Сокобњи дана 28.12.2020. године,

Лице за ЈН

IV Број: 404-161-2/2020

Душица Станковић с.р.
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