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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) и чл. 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), припремљена је 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – набавка рачунара и рачунарске опреме 

 
Конкурсна документација садржи: 
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услова 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац. .................... Основна школа “Бора Станковић”  

Адреса ..….......................Паунова 19а, 11000 Београд   

Интернет страница......... http://www.osborastankovic-beograd.com/  

Матични број...................07017235 

ПИБ..................................101734519 

 

2. Категорија наручиоца: Просвета 

 

3. 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. 

 

4. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 01/19 јесте набавка рачунара и рачунарске опреме. 

 

5. Циљ поступка  
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

6. Начин преузимања конкурсне документације 

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и са интернет 

странице наручиоца. 

 

7. Особа за контакт 

Горан Обућински, дипл. правник, службеник за јавне набавке 

e-mail: fimigo.beograd@gmail.com 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 01/19 јесте набавка рачунара и рачунарске опреме. 

Ознака из Општег речника набавке је 30200000 - Рачунарска опрема и материјал, 

38652120 - Видео пројектори 

 

III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

Предмет јавне набавке јесте набавка рачунара и рачунарске опреме, према 

приложеној спецификацији добара која је саставни део Конкурсне документације. 

 Испорука опреме ће се извршити у Београду, на адреси наручиоца, према 

следећим захтевима: 

- Испорука добара се врши у року од највише 7 дана од дана закључења уговора о 

јавној набавци.  

- Испорука се врши на адреси наручиоца, према паритету fco просторије купца. 

- Понудом морају бити обухваћене све ставке из спецификације.  

- За компоненте где су наведени елементи попут робног знака, типа или 

произвођача може се понудити одговарајући модел. 

 

mailto:fimigo.beograd@gmail.com
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Потребно је извршити испоруку следећих добара: 

 

РБ Назив количина јединица мере 

 

1. ДЕСКТОП 

КОНФИГУРАЦИЈА Г 

серија   
  

1 

Процесор: 

Intel Pentium Dual Core G 

серија,  

подножје 1151, 

основне фреквенције мин 

3.5 GHz,  

keш:  мин 3 MB 

интегрисан графички чип 

мин HD Graphics 610  

20 ком 

Матична плоча: 

 

Chipset: Intel Z270 

 

Слотови (интегрисан на 

плочи) 

1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 

mode) 

1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at 

x4 mode) 

2 x PCIe 3.0/2.0 x1 

2 x PCI 

 

Складишни интерфејс 

(интегрисан на плочи) 

2 x M.2 socket: 

 1 x M.2 Socket with M Key, 

type 2242/2260/2280/22110 

storage devices support 

(SATA mode & X4 PCIE 

mode) up to 32Gb/s 

 1 x M.2 Socket with M Key, 

type 2242/2260/2280 storage 

devices support (SATA mode 

& X4 PCIE mode) up to 

32Gb/s 

 

конектори интегрисани на 

плочи 

минимум: 

2 x USB 3.1 Gen 1 

2 x USB 2.0  

1 x S/PDIF out 
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конектори задња страна 

(интегрисани на плочи) 

минимум: 

1 x PS/2 

1 x DVI-D 

1 x D-Sub 

1 x HDMI 1.4b 

1 x 5Gb/s port USB Type-C 

(подршка за 3A power 

output) 

2 x USB 2.0 

2 x USB 3.1 Gen 2 

2 x USB 3.1 Gen 1 

 

Меморија:  

Тип: DIMM DDR4  

Капацитет: мин 4GB 

брзина рада: 3200MHz CL18 

Латенција: CL-18 

Хард диск:  

Формат:  M.2 2280 

Капацитет:  мин  1TB 

Интерфејс:  PCIe 

Брзина секвенцијалног 

читања: мин 1800 MB/s 

Брзина секвенцијалног 

писања: мин 1800 MB/s 

 

Оптички уређај : Интерни 

Blu-ray читач/писач SATA 

Брзине писања: 

BD-R min 16x 

BD-R(DL) min 12x 

BD-R(SL, M-DISC)  min 4X 

 

Брзине читања: 

BD-R min 12x 

BD-R(SL, M-DISC) min  12X 

Podrska za M-DISC 

 

Кућиште: Midi Tower 

Напајање :  

Снага: мин 750 W 

Eфикасност: мин 80 Plus 

Gold сертификовано 

 

Конектори интегрисани: 
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PCI Express 8pin: мин 2x 

8(6+2)pin 

SATA: мин x 6 

Molex: мин x 4 

 

 

 

РБ Назив количина једница мере 

  
2. ДЕСКТОП КОНФИГУРАЦИЈА Г 

серија , тастатура, миш, монитор 
    

2 

Процесор: 

Intel Pentium Dual Core G серија,  

подножје 1151, 

основне фреквенције мин 3.5 GHz,  

keш:  мин 3 MB 

интегрисан графички чип мин HD 

Graphics 610  

10 ком 

Матична плоча: 

 

Chipset: Intel Z270 

 

Слотови (интегрисан на плочи) 

1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) 

1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode) 

2 x PCIe 3.0/2.0 x1 

2 x PCI 

 

Складишни интерфејс (интегрисан на 

плочи) 

2 x M.2 socket: 

 1 x M.2 Socket with M Key, type 

2242/2260/2280/22110 storage devices 

support (SATA mode & X4 PCIE mode) 

up to 32Gb/s 

 1 x M.2 Socket with M Key, type 

2242/2260/2280 storage devices support 

(SATA mode & X4 PCIE mode) up to 

32Gb/s 

 

конектори интегрисани на плочи 

минимум: 

2 x USB 3.1 Gen 1 

2 x USB 2.0  

1 x S/PDIF out 

 

конектори задња страна (интегрисани 

на плочи) 
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минимум: 

1 x PS/2 

1 x DVI-D 

1 x D-Sub 

1 x HDMI 1.4b 

1 x 5Gb/s port USB Type-C (подршка 

за 3A power output) 

2 x USB 2.0 

2 x USB 3.1 Gen 2 

2 x USB 3.1 Gen 1 

 

Меморија:  

Тип: DIMM DDR4  

Капацитет: мин 4GB 

брзина рада: 3200MHz CL18 

Латенција: CL-18 

Хард диск:  

Формат:  M.2 2280 

Капацитет:  мин  1TB 

Интерфејс:  PCIe 

Брзина секвенцијалног читања: мин 

1800 MB/s 

Брзина секвенцијалног писања: мин 

1800 MB/s 

 

Оптички уређај : Интерни Blu-ray 

читач/писач SATA 

Брзина писања: 

BD-R min 16x 

BD-R(DL) min 12x 

BD-R(SL, M-DISC)  min 4X 

 

Брзине читања: 

BD-R min 12x 

BD-R(SL, M-DISC) min  12X 

Podrska za M-DISC 

 

Кућиште: Midi Tower 

Напајање :  

Снага: мин 750 W 

Eфикасност: мин 80 Plus Gold 

сертификовано 

 

Конектори интегрисани: 

PCI Express 8pin: мин 2x 8(6+2)pin 

SATA: мин x 6 

Molex: мин x 4 

 
УСБ тастатура YU црна 
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УСБ миш црни 

  

 

Mонитор 

величина екрана: 47 cm (18.5") 

резолуција: 1366 x 768 

Позадинско осветљeње: LED 

Однос страница:  16:9 

Динамички контраст:  мин 5.000.000:1  

Осветљење: мин 200cd/m² 

Одзив:  5ms 

Прикључци интегрисани на 

монитору:  

1 x VGA;  

1 x DVI-D (with HDCP support) 

DVI kabl 

  

РБ Назив количина Јединица мере 

  3. ЛАПТОП РАЧУНАР     

3 

Процесор: 

Intel Pentium Silver Processor серија,  

broj jeзгара: 4, 

основне фреквенције мин 1.1 GHz, 

Burst фреквенције мин 2.70 GHz  

кеш: 4MB,  

интегрисан графички чип мин UHD 

Graphics 605 

 

35 ком 

Меморија:   

Тип:  SODIMM DDR4  

Капацитет:  мин 4GB 

 

Хард диск:  

врста: SSD (Solid-State Drive) 

формат: 2.5" 

интерфејс:  SATA 3 

капацитет: мин 512GB 

 

 

Оптички уређај:  DVD±RW 

 

Екран: 

дијагонала: 15.6" 

резолуција: FullHD (1920x1080) 

тип екрана: Anti-Glare 

 

Могућност отварања екрана под углом 

од 180 степени 
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(шарке имају могућност да се отворе 

под углом од  180 степени) 

 

Графика: не интегрисана AMD 

Radeon 

Меморија: мин 2GB DDR5 

 

конекције:  

Bluetooth 4.1 

WLAN 
  

Конектори: 

min 1 x USB 2.0 

min 1 x USB 3.0 

min 1 x HDMI 

min 1 x RJ45 LAN 

min 1 x card reader 4in1 (SD, SDHC, 

SDXC, MMC) 

  

 

РБ Назив количина 
јединица 

мере 

  4.  ВИДЕО БИМ     

4 

Пројектор 

 

Систем пројекције: DLP 

Природна резолуција:   1.024 x 768 

Формат резолуције:  XGA 

Подржана резолуција од  640 x 480 (VGA) 

до  1.920 x 1.200 (WUXGA) 

Контраст  мин:  15.000:1 

Величина слике: 30" - 300" 

Однос страница слике:  4:3 

Видео компатибилност: NTSC, PAL, 

SECAM 

 

Лампа 

Снага  мин 203W 

Осветљење  мин 3.600 ANSI лумена 

Радни век (стандардни режим) мин 5.000h 

Радни век (економик режим) мин 10.000h 

Радни век (SmartEco режим) мин 15.000h 

 

Повезивост 

HDMI улаз:  мин 2 

Аналогни видео улази:  S-Video, 2x VGA D-

sub 

Аналогни видео излази:  VGA D-sub 

Koмпозитни видео улаз (RCA):  мин 1 

15 ком 
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Аудио улаз: 3.5mm 

Аудио излаз:  3.5mm 

USB Тype Mini-B:  мин 1  

Остали прикључци: 

Серијски (RS-232): мин 1 

 IR Receive: мин 1 

Звучници:  2W 

 

HDMI видео модул од истог произвођача 

као пројектор 

излаз:  HDMI 

улаз:  micro USB 

меморија: мин 128MB 

ЦПУ брзина: мин 500Mhz 

видео: подршка за 1080p@30p 

wireless стандард:  мин 802.11a/b/g/n/ac 

излазна резолуција: подршка за 1920x1080 

напајање: могућност напајања преко Micro 

USB порта 

Плафонски носач пројектора 

телескопски 

Носивост:  до 15 kg 

Окретање 360° и Нагиб 30° 

Подешавање висине: од  1100 mm до 1970 

mm (телескопски на извлачење) 

 

Уз понуду обавезно доставити и детаљну спецификацију понуђених 

производа, која садржи све елементе из описа који је дао наручилац у 

оквиру Конкурсне документације, као и назив произвођача и назив модела 

добара која се нуде. Такође, потребно је доставити и списак сервисних 

центара, на меморандуму понуђача, који врше одржавање испоручене 

опреме у гарантном року. Уколико наведена спецификација са списком 

сервисних центара не буде достављена, наручилац ће понуду одбити као 

неодговарајућу, у смислу одредбе члана 3 став 1 тачка 32 Закона о јавним 

набавкама. 

Обавеза понуђача је да у понуђеном гарантном року обезбеди сервис и 

одржавање предметних добара о свом трошку и то тако што ће да изврши 

отклањање квара у року од 24 часа од пријема уређаја или ће да 

обезбеди  заменски уређај док се квар не отклони. 
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IV  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 

 

1.1. 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) 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 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 

Закона). 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 

Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VI), којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом 

конкурсном документацијом. 

 

1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке нису предвиђени. 

 

1.3. 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. 

 

1.4. 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 услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 

изјаве понуђача, дат је у поглављу VI), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава 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. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 

достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VI), 

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. 

 

V 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, као и особу за 

контакт.  

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, 

као и особу за контакт. 
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Понуду доставити на адресу: Основна школа „Бора Станковић”, Паунова 19а, 11000 

Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 01/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.05.2019. године 

до 10.00 часова. Јавно отварање понуда биће одржано истог дана са почетком у 

11.00 часова, у просторијама наручиоца.  
    

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. 

   

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 сваког 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.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. 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: Основна школа „Бора 

Станковић”, Паунова 19а, 11000 Београд,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку 01/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку 01/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку 01/19 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку 01/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и особу за 

контакт. 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. 
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

5. 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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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, у складу са 

упутством како се доказује испуњеност услова. 

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. 

 

7. 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. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са 

упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
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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. 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је 45 дана од дана регистрације фактуре за испоручену робу у Централном 

регистру фактура.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

8.2. Захтев у погледу рока  

Рок испоруке добара је најдуже 7 дана од дана закључења уговора о јавној набавци. 

 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

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 не може мењати 

понуду. 

 

8.4. Захтев у погледу гарантног рока 

Гарантни рок испоручених добара не може бити краћи од 24 месеца за лаптоп и 

десктоп рачунаре и видео пројекторе, односно 12 месеци за носач за пројекторе, 

рачунајући од дана извршене примопредаје. 

 

9. 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. 

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
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11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште на e-mail 

fimigo.beograd@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуде. Уколико је e-mail порука примљена нерадним даном или радним даном после 

15 часова, као дан пријема исте узеће се наредни радни дан.   

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, ЈН бр. 01/19“.  

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. 

 

12. 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).  

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.  

 

13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. 

 

mailto:fimigo.beograd@gmail.com
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14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико су и 

по овом елементу понуђачи једнаки, најповољнија понуда биће изабрана жребом. 

 

15. 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. 

 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који 

има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са 

повратницом, на адресу наручиоца. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 

а наручилац исте није отклонио. 

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави 

поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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.  

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 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

изнoсу од 60.000,00 динара на жиро рачун: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 

253 позив на број:  подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије. 
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17. 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.  

 

18. ПАРТИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
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VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке добара – Рачунара и рачунарске опреме, број ЈН 

01/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и гарантује нема забрану обављања делатности која је на снази у 

моменту подношења понуде. 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

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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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 добара – Рачунара и рачунарске опреме, број ЈН 

01/19, 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). 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2  ЗАКОНА 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

 

НАБАВКЕ  

 

 

          У складу са чланом 75.став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке добара – Рачунара и рачунарске опреме, број ЈН 01/19, 

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема изречену 

меру забране обављања делатности која је на снази у моменту подношења понуде.  

 

 

 

 

Одговорно лице: 

 

              М.П.                     _____________________                                                         

 

 

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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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од дана __________________ за јавну набавку добара – 

Рачунара и рачунарске опреме, број ЈН 01/19. 

 

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 који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

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. 
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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) РАЧУНАРИ И ВИДЕО ПРОЈЕКТОРИ 

 

 

Укупна цена без ПДВ 

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ 

 

 

Рок испоруке (највише 7 дана од дана 

закључења уговора)  

 

Рок важења понуде (најмање 30 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

Рок за плаћање  

45 дана од дана регистрације 

фактуре за испоручену робу у 

Централном регистру фактура 

Гарантни рок (најмање 24 месеца, рачунајући од 

дана извршене примопредаје, за лаптоп и 

десктоп рачунаре и видео пројекторе, односно 

12 месеци за носач за пројекторе) 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомена:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 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 и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 
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IX СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
   
РАЧУНАРИ И ВИДЕО ПРОЈЕКТОРИ 
 

 

Редни 

број 

Назив Јединица 

мере 

Количина Цена по 

јединици мере 

без ПДВ 

Цена за укупну 

количину без 

ПДВ 

1. ДЕСКТОП КОНФИГУРАЦИЈА Г 

серија   

 

 

комад 

 

 

20 

  

2. ДЕСКТОП КОНФИГУРАЦИЈА Г 

серија , тастатура, миш, монитор 

 

 

комад 

 

 

10 

  

 

3. 

 

ЛАПТОП РАЧУНАР 

 

комад 

 

35 

  

 

4. 

 

ВИДЕО БИМ 

 

комад 

 

15 

  

 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (ДИНАРА) 

 

 

УКУПАН ПДВ (ДИНАРА) 

 

 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (ДИНАРА) 

 

 

 

 

   ПОНУЂАЧ 

 

 

 

М.П. ______________________ 
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X МОДЕЛ УГОВОРА  

 

Модел уговора је упориште за израду уговора уколико понуда понуђача буде 

изабрана. 

 Понуђач попуњава све податке у Моделу у складу са својом понудом. 

 У случају подношења заједничке понуде или понуде са учешћем подизвођача, у 

моделу морају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви подизвођачи.  

 Модел уговора мора бити потписан, оверен и предат у оквиру понуде. 

  

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 

 

Закључен између: 

 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОРА СТАНКОВИЋ” са седиштем у Београду, Паунова 19а, 

Матични број: 07017235, ПИБ: 101734519, коју заступа директор доц. др Рада 

Ракочевић (у даљем тексту: наручилац) 

 

и 

.............................................................................................. 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: добављач), 

 

Основ уговора: 

ЈН Број: 01/19 

Број и датум одлуке о додели уговора:..................... (попуњава се по доношењу Одлуке) 

Понуда изабраног понуђача бр. _____________ од............................... 2019. године 

 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора јесте испорука рачунара и рачунарске опреме, у свему 

према понуди добављача број ___________ и спецификацији са структуром цене која је 

саставни део понуде. 

 

Члан 2. 

 Добављач се обавезује да изврши испоруку опреме, сходно техничком опису и 

спецификацији са структуром цене која је саставни део понуде. 

 

Члан 3. 

Добављач се обавезује да испоруку изврши у року од ________ дана од дана 

закључења овог уговора. 

Уколико добављач не испуни своју обавезу у наведеном року, наручилац има 

право да, за сваки дан закашњења у испоруци, наплати уговорну казну у износу од 

0,2% од вредности уговора, с тим што укупан износ уговорне казне не може прећи 10% 

од укупне вредности уговора. 

Уколико добављач не испуни своју обавезу у наведеном року, наручилац може 

једнострано раскинути овај уговор. У случају раскида уговора због неиспуњења 

обавеза добављача, добављач се обавезује да наручиоцу надокнади штету у вредности 

10% од укупне вредности овог уговора. 
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Пријем испоручених добара врши Комисија, именована од стране наручиоца, у 

којој једног представника даје добављач, у просторијама које одреди наручилац. О 

извршеној примопредаји опреме сачињава се записник. Од датума сачињавања 

записника почиње тећи гарантни рок. 

 

Члан 4. 

 Укупна вредност добара коју се Наручилац обавезује да плати добављачу износи 

__________________ динара без ПДВ, што са урачунатим ПДВ износи 

_____________________ динара, према јединичним ценама из спецификације која је 

саставни део овог Уговора.  

 Цене из спецификације су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора. 

 

Члан 5. 

 Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року од највише 45 дана од дана 

регистрације фактуре за испоручену робу у Централном регистру фактура. 

  

Члан 6. 

 Добављач даје гаранцију за испоручена добра у складу са гарантним листом 

произвођача, у трајању од ______________ месеци од дана извршене примопредаје, 

констатованог записнички, у складу са одредбом члана 3 став 3 овог уговора. 

 Добављач се обавезује да у понуђеном гарантном року обезбеди сервис и 

одржавање предметних добара о свом трошку и то тако што ће да изврши отклањање 

квара у року од 24 часа од пријема уређаја или ће да обезбеди  заменски уређај док се 

квар не отклони. 

 У случају непридржавања одредбе става 2 овог члана, добављач наручиоцу 

дугује накнаду штете у износу од 100% од вредности поправке. 

 

Члан 7. 

 За све што није предвиђено одредбама овог уговора примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 8. 

 Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, за сваку уговорну страну 

по 3  (три). 

 

Члан 9. 

 У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у 

Београду. 

 

 

ЗА ДОБАВЉАЧА:                   ЗА НАРУЧИОЦА: 

 

 

____________________      ______________________ 

                            доц. др Рада Ракочевић, директор 
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

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 

средстава 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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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду у 

поступку јавне набавке рачунара и рачунарске опреме, број ЈН 01/19, поднели 

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. 

 

 

 

 

 

 


