
    

  

 

 

ПРЕДМЕТ:  Набавка Microsoft лиценци и Software Assurance 

Број набавке: 89/20 

 

Поштовани, 

 

Овим путем вас позивамо да учествујете у поступку набавке Microsoft лиценци и Software Assurance 
за потребе Газпром енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о.  
 
Молимо вас да доставите вашу најбољу понуду у складу са условима Наручиоца, Техничким 
задатком и Обрасцeм понуде.  
 
Напомена: Технички задатак, Образац понуде и Модел уговора ће вам бити достављени након 
потписивања Уговора о поверљивости и доставе скенираног документа у .пдф формату на e-
mail: nabavka@geh-serbia.rs. 
 
 
УСЛОВИ НАРУЧИОЦА 
 
1. Цена мора бити изражена у USD (јединична цена и укупан износ) без ПДВ-а.  

 
2. Рок испоруке исказати у календарским данима. 

 
3. Рок важења понуде је 60 дана од дана достављања Понуде. 

 
4. Прихватљив услов плаћања: 30 календарских дана након испостављања фактуре, а на основу 

обострано потписаног и овереног Записника о испоруци лиценци. 
 

5. Са изабраним добављачем закључиће се кровни уговор на период од 3 године, с тим да 
Наручилац има право откупа трајних лиценци након истека 3 године. 

 
6. Ваша Понуда мора бити потписана и оверена печатом, а такође мора укључивати и следеће 

елементе: 
 

 Назив компаније, адресу, одговорно лице 
 Број, датум понуде и валидност понуде 
 Контакт-особу, e-mail адресу и број телефонa 

 

7. Уз Понуду морају бити приложени следећи документи: 
 
 Решење о регистрацији код Агенције за привредне регистре и оснивачки акт или 

статут; 
 Извештај о рејтингу, издат од стране компаније „Dun&Bradstreet“ (примењује се на 

компаније које нису регистроване на територији Србије). Финансијски извештај о 

 ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 



 

Страна 2 oд 2 

позитивном "скорингу" који издаје АПР (примењује се на компаније које су 
регистроване у Србији); 

 Доказ у форми изјаве о спремности Понуђача да потпише Модел уговора; 
 Као и сви остали документи захтевани Техничким задатком. 

 
 
8. Понуђачи достављају понуду на следећу е-маил адресу: 

     nabavka@geh-serbia.rs 

ПОНУДА ЗА ТЕНДЕР: 89-20 – Набавка Microsoft лиценци и Software Assurance 

 

Е-поруке морају бити нумерисане. Максимална величина једног е-маила је 10 МB 

 

Потребно је да одвојено приложите технички и комерцијални део понуде. 

Комерцијални део понуде садржи:  

Попуњен Образац понуде са ценама (скениран у .pdf и достављен у радној верзији (*xls; *doc). 

Технички део понуде садржи: 

Скенирану Понуду са техничким информацијама без цена, поткрепљујућу документацију захтевану 
Техничким задатком и у радној верзији (*xls; *doc). 

 

Рок за достављање понуда је  07.12.2020. године до 10 часова по локалном времену. 

 

9. Контакт e-mail за сва питања: nabavka@geh-serbia.rs 

10. Наручилац задржава право да након добијања понуда, спроведе преговоре о цени уз обавезу 
да правовремено извести Понуђаче о томе када ће преговори бити обављени. 

11. Наручилац задржава право да у сваком моменту, а најкасније до закључења уговора са 
изабраним понуђачем и без навођења разлога одустане од даљег спровођења овог поступка 
набавке, без било каквог права понуђача да му наручилац због тога надокнади евентуално 
проузроковану штету или било које трошкове учешћа у поступку набавке по овом позиву. 
Одустанак од набавке подразумева одустанак од набавке у целини или одустанак од дела 
набавке. 

12. Само оне понуде које испуне горенаведене услове биће узете у разматрање. 

 
Прилог: 
 

1. Уговор о поверљивости 
 
 
 
С поштовањем,  
 
Сектор за набавку 
 


