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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”
бр. 124/12,14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник  РС”  број: 86/15), Одлуке о покретању  поступка  јавне  набавке
број 2/655 и Решења о образовању  Комисије за јавну набавку број 2/656 од 17.07.2019.
године, комисија за јавну набавку припремила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку мале вредности добара – рачунари и рачунарска опрема

ЈН број ДУ-ЈНМВ-09/19

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља
1. Општи подаци о јавној набавци
2. Подаци о предмету јавне набавке

3.

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета и рок испоруке
добара
-Техничка спецификација предмета набавке

4.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
4.1. Обавезни услови из члана 75 ЗЈН
4.2.Додатни услови из члана 76.ЗЈН
4.3.Упутство како се доказује испуњеност услова

5. Критеријум за доделу уговора

6.

-Обрасци који чине саставни део понуде
6.1. Образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. ст.1.Закона
6.2. Образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. ст.1. Закона, за
подизвођача (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)
6.3. Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. Закона
6.4. Образац изјаве о независној понуди
6.5. Образац понуде
6.6. Образац структуре цене са упутством како да се попуни
6.7.Образац трошкова припреме понуде
6.8. Образац-Модел уговора

7. Упутство понуђачима како да сачине понуду
Прилог 1 Менично писмо-овлашћење за озбиљност понуде

Конкурсна документација има укупно : 38 страна
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, Радоја Домановића 27
Интернет страница: www.dombeograd.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са чланом 39.став 1. Закона о јавним набавкама и осталим подзаконским актима
којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ДУ-ЈНМВ-09/19 су добра – рачунари и рачунарска опрема.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора са најповољнијим
понуђачем.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:
Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација:
Не спроводи се електронска лицитација.

7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу уговора:
Одлуку о закључењу уговора наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана
јавног отварања понуда.

8. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Небојша Крстић
e - mail адреса: domucenika@sbb.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ДУ-ЈНМВ-09/19 су добра – рачунари и рачунарска опрема;
- Шифра из општег речника набавке: 30230000- рачунарска опрема;

2. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијима.
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА и РОК ИСПОРУКЕ
ДОБАРА

3.1.Предмет јавне набавке су рачунари и рачунарска опрема.

Наручилац ће се приликом куповине руководити реалним потребама и процењеном
вредношћу јавне набавке.

3.2.Конфигурација и BRAND NAME/МОДЕЛ
Понуђач је дужан да у образац понуде наведе BRAND NAME/МОДЕЛ који испуњава
тражене захтеве из спецификације, у супротном понуда неће бити прихватљива.

Уз понуду је неопходно доставити и техничку документацију за наведену опрему,
односно проспекте, каталоге или каталошке стране произвођача понуђене опреме, који
могу бити и на енглеском језику и из којих се на недвосмислен начин може утврдити да
карактеристике понуђене опреме у свему одговарају захтеваној техничкој
спецификацији опреме датој у конкурсној документацији.

3.3.Место и рок испоруке: Дом ученика средњих школа-Београд, ул.Радоја
Домановића 27.

Испорука свих добара из обрасца спецификације понуде извршиће се возилом
добављача у понуђеном року, који не може бити дужи од 10 дана од дана закључивања
уговора.

3.4.Квалитет
Понуђач je дужан да понуди добра која морају задовољавати техничке и функционалне
карактеристике и важеће стандарде у складу са условима из спецификације конкурсне
документације.

3.5.Гаранција
Понуђач мора у гарантном року да обезбеди сервисирање, односно отклањање кварова
на опреми. Сервис се реализује кроз овлашћене сервисе произвођача.

Понуђени стони рачунар и преносиви рачунар мора да има гаранцију најмање 3  године
произвођачке гаранције.

Понуђени монитор мора да има гаранцију најмање 2 године произвођачке гаранције.

Понуђени штампач мора да има гаранцију најмање 3 године произвођачке гаранције.

Понуђени UPS мора да има гаранцију најмање 2 године произвођачке гаранције.

Понуђени звучници морају да имају гаранцију најмање 2 године произвођачке
гаранције .

3.6.Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара. У случају
утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач мора
исте отклонити, најкасније у року од 3 дана од дана утврђивања недостатка.
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3.7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. Laptop-prenosivi računar
količina – 1kom

LENOVO V130-15IKB (81HN00JMYA), ili odgovarajući, Full HD, Intel i3-6006U,
8GB, 256GB SSD, DVD

Ekran Veličina ekrana: 15,6"
Rezolucija ekrana: 1.920 x 1.080
Format rezolucije: Full HD
Tip panela: LED, Anti-glare

Procesor Klasa procesora: Intel® Core™ i3
Model procesora: i3-6006U
Broj jezgara procesora: min. 2
Broj logičkih jezgara (niti): min. 4
Radni takt procesora: min. 2.0 GHz
Keš memorija procesora: min.3MB Intel® Smart cache

Memorija Memorija (RAM): min. 8GB
Tip memorije: DDR4
Radni takt memorije: 2400MHz
Ukupno memorijskih slotova: min. 1
Maksimalno proširivo: 12GB

Hard disk Tip skladištenja: SSD
Kapacitet: min. 256GB

Graficka karta Intel® UHD Graphics 520

Operativni sistem Win 10 Pro

Opticki uredjaj DVD±RW

Mreza Wi-Fi: Da
Bežični mrežni standardi: IEEE 802.11ac
Bluetooth™: Da
Bluetooth™ verzija: 4.1
Žična mreža (LAN): 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)

Slotovi HDMI priključci: 1x HDMI
Ukupno USB priključaka: min. 2
USB 3.0 priključci: min. 1
USB 2.0 priključci: min. 1
RJ-45 (LAN): 1
Audio: 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon)
Čitač kartica: SD

Kamera HD min. 720p

Audio Stereo speakers with Dolby® Audio
Snaga: min. 2 x 2W

Baterija Tip: Litijum-jonska (Li-Ion)
Broj ćelija baterije: min. 2-Cell

Fizicke karakteristike Masa: max.1.8kg
Boja: Iron Grey
Spill resistant keyboard (Tastatura otporna na prosipanje tečnosti)
TPM chip

Garancija najmanje 3 godine
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2.UPS, količina – 18kom

UPS CyberPower Value 1000ELCD ili odgovarajući,1000VA/550W AVR USB RS232

Model Value1000ELCD ili odgovarajući

Kapacitet min. 1000VA

Snaga min. 550W

Tip UPS

Interface USB, Serial

Baterija min. 12V 8.5Ah x 2kom

Punjenje baterije max. 8h

Autonomija rada 6.5min pri 50% opterećenja 1min pri 100% opterećenja

Vrste izlaza 2xšuko, RJ11/RJ45 in/out - zaštita ALDS linije - telefona, mrežnog kabla.

Indikatori LCD, audio

Garancija Najmanje 2 godine

3.Multifunkcionalni laserski crno beli stampač, količina - 12 kom
HP LaserJet Pro MFP M227sdn - G3Q74A Laser ili odgovarajući, Mono, A4

Boja štampe Mono

Tip štampača Laser

Multifunkcijski Da

Format A4

Wi-Fi Ne

LAN Da

Š T A M P A Č

Rezolucija štampe (mono) min.do 600 x 600 dpi

Brzina štampe (mono) min.do 28 str/min (ISO)

Prva strana (mono, u stanju
pripravnosti) za

max.6.4 sekunde

Mesečni obim štampe
min. do 30 000 strana
Preporučena mesečna količina stranica:250 do 2,500 strana

Dvostrano štampanje Automatski

K O P I R

Brzina kopiranja Crno-belo: min. do 28 cpm

Rezolucija kopiranja (mono) min. do 600 x 600 dpi

Umanjenje/uvećanje 25% - 400%

Višestruko kopiranje min.do 99 kopija

S K E N E R

Tip skenera Položeni sa automatskim uvlačenjem papira (ADF)
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Rezolucija skeniranja (optička) min.do 1200 dpi

Brzina skeniranja min. do 15 strana u minuti

Maksimalna veličina dokumenta 216 x 297 mm (ADF: 216 x 356 mm)

Podržani formati JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Ostalo
Kapacitet za automatsko uvlačenje papira:
min.35 listova

R U K O V A NJ E PAPIROM

Maksimalni ulazni kapacitet
papira

min. 250 listova, 10 listova (prioritetno ležište)

Veličina medija A4, A5, A6, B5 (JIS)

Vrste papira
Paper (laser, plain, photo, rough, vellum), envelopes, labels, cardstock,
postcards

Težina papira
60 do 163 g/m²
ADF: 70 do 90 g/m²

I N T E R F E J S /FIZIČKE
KARAKTERISTIKE

Displej Dvo-linijski LCD ekran

Procesor min.800 MHz

Memorija min.256 MB

Hard disk -

Interfejs
1 Hi-Speed USB 2.0
1 Ethernet 10/100Base-TX

Mogućnost štampanja sa
mobilnog uređaja

HP ePrint
AirPrint 1.5 with media presence sensor
Google Cloud Print™ 2.0

Podržani operativni sistemi

Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB available hard disk space,
CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer
Windows Vista: 32-bit only, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD
drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8
Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks
(v10.9),
1 GB available hard disk space, Internet required, USB
Linux Unix

Podržani kertridž/toner

HP 30A Original Black LaserJet Toner Cartridge CF230A (~1600 pages),
HP 30X Original Black LaserJet Toner Cartridge CF230X (~3500 pages),

HP 32A Original LaserJet Imaging Drum CF232A (~23000 pages)

USB kabl Ne

Boja Bela

Dimenzije

Minimalne dimenzije (Š x D x V):
403 x 407.4 x 311.5 mm
Maksimalne dimenzije (Š x D x V):
403 x 624.4 x 455.6 mm

Masa max.9.4 kg

Granacija: Najmanje 3 godine
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4.Laserski stampač u boji, količina – 1kom
HP štampač Enterprise - M553n B5L24A Kolor ili odgovarajući, Laserski, A4

Boja štampe Kolor

Tip štampača Laserski

Format A4

LAN Da

Rezolucija štampe (u boji) min.do 1200 x 1200 dpi

Brzina štampe (mono) min. do 38 str/min

Brzina štampe (u boji) min. do 38 str./min

Prva strana (mono, u stanju
pripravnosti) za

max. 6 sekundi

Prva strana (u boji, u stanju
pripravnosti) za

max. 7 sekundi

Mesečni obim štampe
min. 80000 strana

Dvostrano štampanje Manuelno

Ostalo

Rezolucija štampe:
Print quality black (best) HP ImageREt 3600
Print quality color (best) HP ImageREt 3600

R U K O V A NJ E PAPIROM

Maksimalni ulazni kapacitet
papira

550 listova, 100 listova (višenamensko ležište)

Veličina medija

Tray 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, envelopes (B5, C5
ISO, C6, DL ISO);
Custom: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10

x 15 cm, A6;
Custom: 102 x 148 to 216 x 297 mm; Optional Trays 3+: A4, RA4, A5, B5

(JIS);
Custom: 102 x 148 to 216 x 356 mm

Vrste papira

Paper (plain, light, bond, recycled, mid-weight, heavy, mid-weight glossy,
heavy glossy, extra heavy, extra heavy glossy, cardstock, card glossy),

colour transparency, labels, letterhead, envelope, preprinted, prepunched,
coloured, rough, opaque film, user-defined

Težina papira

Tray 1: 60 to 220 g/m² (plain paper), 105 to 220 g/m² (glossy paper);
Tray 2: 60 to 220 g/m² (plain paper), 105 to 220 g/m² (glossy paper);
Optional Trays 3+: 60 to 220 g/m² (plain paper), 105 to 220 g/m² (glossy

paper)

I N T E R F E J S /FIZIČKE
KARAKTERISTIKE

Displej 4-line LCD (colour graphics) with 10-key pad

Procesor min.1200 MHz

Memorija min.1 GB

Hard disk min.1 GB

Interfejs Standard: Hi-Speed USB 2.0 port; Built-in Fast Ethernet 10/100/1000Base-
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TX
network port

Opciono: HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A (late
availability),
HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A (late availability)

Mogućnost štampanja sa
mobilnog uređaja

HP ePrint; Apple AirPrint™

Podržani operativni sistemi

Windows OS compatible with In-Box Driver: Windows 10 all 32-bit and 64-
bit editions
(excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all 32-bit and 64-bit editions
(excluding RT OS for tablets), Windows 7 all 32-bit and 64-bit editions,

Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional,
etc.);
Windows OS compatible with Universal Print Driver (from HP.com):
Windows 10 all 32-bit and 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets),
Windows 8/8.1 all 32-bit and 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets),
Windows 7 all 32-bit and 64-bit editions, Windows Vista all 32-bit and 64-
bit editions
(Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP print drivers
available
from HP.com and Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion,
OS X 10.9
Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (In-OS drivers): iOS,

Android,
Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3,
13.1),
Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0),

Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10),
Debian (6.0.x, 7.x); Other OS: UNIX

Podržani kertridž/toner

HP 508A Black LaserJet Toner Cartridge (~6,000 ISO yield) CF360A;
HP 508X Black LaserJet Toner Cartridge (~12,500 ISO yield) CF360X;
HP 508A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~5,000 ISO yield) CF361A;
HP 508X Cyan LaserJet Toner Cartridge (~9,500 ISO yield) CF361X; HP

508A Yellow
LaserJet Toner Cartridge (~5,000 ISO yield) CF362A;
HP 508X Yellow LaserJet Toner Cartridge (~9,500 ISO yield) CF362X;
HP 508A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~5,000 ISO yield) CF363A;
HP 508X Magenta LaserJet Toner Cartridge (~9,500 ISO yield) CF363X

Boja Siva

Dimenzije 458. x 39.9 x 47.9 cm (+,- 2 cm)

Masa max.27 Kg

Garancija Najmanje 3 godine

5. Monitor, količina – 20kom
PHILIPS LED 21.5" 223V5LHSB2/00 ili odgovarajući, Full HD 21.5", TN, 1920

x 1080 Full HD
Dijagonala 21.5"

Pozadinsko osvetljenje LED

Tip panela TN

Rezolucija min.1920 x 1080 Full HD

Odnos stranica 16 : 9
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Vreme odziva max.5ms

Osvežavanje min.60Hz

Veličina piksela min.0.248x 0.248 mm

Osvetljenje min.200 cd/m2

Kontrast min.600 : 1

Dinamički kontrast min.10 000 000 : 1

Ugao vidljivosti - Horizontalno min.90°

Ugao vidljivosti - Vertikalno min.65°

VGA(D-Sub) Da

HDMI Min.1

Pivot Ne

Dimenzije
Sa postoljem: 503 x 376 x 213 mm (+,- 10 mm)
Bez postolja: 503 x 316 x 50 mm (+,- 10 mm)

Masa
Sa postoljem: max.2.61 kg
Bez postolja: max.2.35 kg

Garantni rok Najmanje 2 godine

6. Desktop računar, količina – 20kom

G4560/4GB/SSD240/DVD/500W WIN 10 PRO
Procesor: Intel® Pentium® G4560 3,50 GHz, L3 3MB cache, Dual Core, 14nm

Matična ploča: Socket 1151, Chipset Intel H110, 2 memorijska slota DDR4, maksimalna
veličina RAM memorije 32GB, 2XUSB 3.0, 2XUSB 2.0, 1 X PCIe 3.0 X 16,
1 X PCIe 2.0 X 1, integrisana grafička kartica, VGA, HDMI, LAN
10/100/1000Mbps

SSD: Kapacitet  240GB, Brzina čitanja 550MB/s, Brzina pisanja 520MB/s

DDR: 4GB DDR4 2400Mhz

Napajanje: 650W, 1x 20+4pin, 4+4pin, 1x 8pin (6+2)pin PCI-E, 4x Sata, 2xMolex,
Hladnjak 140mm, PFC Aktivan

Grafička kartica: PCIe 3.0, Brzina grafičkog čipa 1176-1223Mhz, 14nm, Stream jezgra 896,
DirectX 12, Open GL4.5, Memorija GDDR5 2GB, Brzina memorije
6000MHz, Memorijska magistrala 128bit, Hladjenje: Aktivno, DVI, HDMI,
Display port

Kućište: Midi tower, Kompatibilnost: ATX, micro-ATX, mini-ATX, 3.5 x2, 2.5x3,
2xUSB 3.0

Operativni sistem: Windows 10 Pro

Garantni rok najmanje 3 godine

7. Zvučnici, količina – 15kom

Zvučnici 2.0 USB Genius SP-U120 ili odgovarajući

Model SP-U120 ili odgovarajući
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Sistem 2.0

Snaga min.3W (2 x 1.5W)

Povezivanje Jack 3.5mm

Frekventni raspon 160Hz-20KHz

Kontrola Kontrola jačine zvuka

Materijal Plastika

Boja Crna

Napajanje USB

Dimenzije 66x174x78 mm (+,- 15 mm)

Masa max.470g

Napomena Odnos signal/šum (SNR): 80dB; Audio kabl: 1,2m; USB kabl:
1,45m.

Ostalo Prečnik zvučnika (driver): min. 50x90 mm

Garancija Najmanje 2 godine

- Понуђач је обавезан да понуди добра која у потпуности задовољавају све наведне
техничке захтеве, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа, а тиме
и неприхватљива.
- Проверу да ли понуђена добра одговарају захтевима наручиоца из техничке
спецификације извршиће чланови Комисије и друга лица које ангажује наручилац, а
која поседују стручна знања и искуства у вези предмета јавне набавке, примењујући,
између осталог и следеће:
- увид у техничку документацију понуђене опреме, достављене проспекте, каталоге
или каталошке стране произвођача,
- увид у податке садржане на сајту произвођача/продавца понуђене опреме (уколико су
исти доступни),
- примена законске одредбе из члана 93. став 1. ЗЈН, односно „Наручилац може да
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача“ и
- ангажовање  вештака.

Датум:  ____________________ _____________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ

УСЛОВА

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
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;
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;
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;
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 нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде.

4.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ
Није предвиђена испуњеност додатних услова за учешће понуђача из члана 76.Закона
о јавним набавкама.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове наведене у овом поглављу.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове наведене у овом поглављу.

4.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
4.3.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјава (Образац
изјава, дат је у 6.поглављу), којима под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјаве морају да буду потписане од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаве
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, Изјаве морају бити потписане од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаве подизвођача, потписане од стране овлашћеног лица подизвођача.

-Наручилац, у фази стручне оцене понуда, а пре доношења Одлуке о закључењу
уговора, од понуђача који буде оцењен као најповољнији, може да захтева доставу
свих или само одређених узорака понуђених добара. Уколико Комисија наручиоца
приликом јавне оцене достављених узорака, којима могу присуствовати сви понуђачи,
установи да достављени узорци нису у складу са техничким карактеристикама и
квалитетом наведеним у конкурсној документацији, таква понуда ће бити одбијена као
неприхватљива. У случају да позвани понуђач, у захтеваном року не достави тражене
узорке понуђених добара на увид, Наручилац ће такву понуду одбити као
неодговарајућу и позвати следећег понуђача са ранг листе да достави своје узорке.
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-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 који је уписан у регистар понуђача није дужан да доставља доказе из члана
75.тачке 1.-3. Закона који су јавно доступни на на интернет страници АПР-а, ни у
моменту подношења понуде, ни пре доношења одлуке.

-Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, али је потребно да наведе у понуди интернет страницу
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

-Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
-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.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена у динарима (РСД), без
ПДВ-а.
Понуђачу, чија је понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива и који је
истовремено понудио и најнижу цену у РСД, без ПДВ (у Обрасцу 6.5.- Понуда), као
прворангираном, биће додељен уговор о предметној набавци.
Наручилац има право да, сходно члану 92.Закона, одбије понуду због неуобичајено ниске
цене. Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно
одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења
јавне набавке у складу са понуђеним условима.

2. 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 најнижу понуђену цену, уговор ће се доделити
понуђачу који је понудио дужи рок за плаћање.
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 плаћања.
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.
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6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Понуда, мора садржати попуњене и потписане следеће обрасце:

6.1. Образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. ст.1.Закона,

6.2. Образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. ст.1. Закона, за подизвођача
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем),
6.3. Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. Закона,

6.4. Образац изјаве о независној понуди,

6.5. Образац понуде,

6.6. Образац структуре цене са упутством како да се попуни,

6.8. Образац-Модел уговора.

Поред горе наведених образаца понуђачи су дужни да доставе и следеће прилоге
односно доказе да би се понуда сматарала прихватљивом:

-Споразум групе понуђача у складу са чл.81 став 4. ЗЈН којим се понуђачи из групе
међусoбно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (Доставља се у
колико је у питању заједничка понуда);

-Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то оригинал сопствену
бланко меницу, доказом о регистрацији менице и овлашћењем за попуну менице –
Меничним писмом (Прилог 1), попуњеним на износ од 10 % понуђене цене са пдв-ом;

-Ако понуду подноси понуђач самостално, понуду потписује овлашћено лице или лице
овлашћено за потписивање понуде (у овом случају овлашћење мора бити поднето уз
понуду).
Ако понуду подноси понуђач са подизвођачем/чима све обрасце копирати како би
потписали и понуђач и подизвођач без обзира на њихов број, осим обрасца понуде и
њему припадајућих образаца и модела уговора (њих потписује понуђач).

Ако понуду подноси група понуђача, понуду потписује члан који је у споразуму који је
обавезан део понуде одређен за то, осим изјаве о независној понуди, изјаве о
испуњености услова из члана 75. Закона,  изјаве о поштовању обавеза које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити живитне
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуда (њих је потребно копирати и неопходно је да их потпише сваки
понуђач из групе понуђача).
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6.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ст.1.ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ст.1.ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као овлашћено лице понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ___________________________________________________ (навести назив
понуђача) у поступку јавне набавке рачунара и рачунарске опреме, број ДУ-ЈНМВ-
09/19, испуњава све услове из чл. 75. ст.1. 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 није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, 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).

Понуђач:

Датум:_____________ _____________________

_____________________
име и презиме и потпис

овлашћеног лица понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена и потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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6.2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.
75. ст.1.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 овлашћено лице подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач:_________________________________________________(навести назив
подизвођача) у поступку јавне набавке рачунара и рачунарске опреме, број ДУ-ЈНМВ-
09/19, испуњава све услове из чл. 75. ст.1. 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, 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).

Подизвођач:

Датум:_____________ _____________________

_____________________
име и презиме и потпис

овлашћеног лица подизвођача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити попуњена и
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.
У случају више подизвођача, изјаву копирати и додтавити попуњену и потписану за
сваког подизвођача.
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6.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као овлашћено лице
понуђача/члана групе понуђача/подизвођача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач/ члан
групе понуђача/подизвођач:___________________________________________________
__________________________________________________________________________

(навести назив понуђача/члана групе понуђача/подизвођача)
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке добара мале вредности рачунара и
рачунарске опреме, број ДУ-ЈНМВ-09/19.

Датум:_____________ _________________________

_________________________
име и презиме и потпис

овлашћеног лица понуђача/подизвођача

Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем/има или заједничке понуде образац
копирати. Уколико понуђач, подизвођач или било који од понуђача из групе понуђача  не
попуне,  не потпишу и не доставе ову изјаву уз понуду, њихова понуда ће се одбити као
неприхватљива.
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6.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,

__________________________________________________________________________,
(Назив понуђача/подизвођача/члана групе понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке набавке добара мале вредности рачунара и рачунарске опреме,
број ДУ-ЈНМВ-09/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:_____________ _________________________

_________________________
име и презиме и потпис

овлашћеног лица понуђача/подизвођача

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.
У случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде образац копирати. Уколико
понуђач, подизвођач или  било који од понуђача из групе понуђача  не  попуне,  не потпишу, и не
доставе ову изјаву уз понуду, њихова понуда ће се одбити као неприхватљива.
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6.5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара –
рачунара и рачунарске опреме, број ДУ-ЈНМВ-09/19

1.) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Врста правног лица –предузећа (заокружити): а)микро       б) мало       в)средње     г)велико

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

Напомене:

1)У обрасцу под тачком 1)„Општи подаци о понуђачу“ уносе се захтевани подаци о
понуђачу који наступа самостално, који наступа са подизвођачем/има или о понуђачу-
носиоцу посла у случају заједничке понуде;

2)У обрасцу у тачки 2)-Заокружити начин подношења понуде;
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3.) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Врста правног лица –предузећа
(заокружити):

а)микро       б) мало       в)средње     г)велико

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:
Врста правног лица –предузећа
(заокружити):

а)микро       б) мало       в)средње     г)велико

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомене:

-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.

- Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу, не може бити већи од
50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне
вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.

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.) За добра чија је техничка спецификација дата у 3. поглављу конкурсне
документације нудимо следећу цену:

Понуђена укупна цена у РСД, без ПДВ:

Словима:

ПДВ у РСД:

Понуђена укупна цена у РСД са ПДВ:

Словима:

6.) Цена треба да је изражена у динарима (РСД) и да садржи све основне елементе
структуре цене (Образац 6.6.), тако да понуђена цена покрива све трошкове које
понуђач има у реализацији набавке. Понуђач са којим наручилац закључи уговор, не
може захтевати повећање цена у току трајања уговорене обавезе.

7.) Важност понуде износи ________дана од дана отварања понуда (не краћи од 60
дана-уписује понуђач).

8.) Начин и рок испоруке добара: Возилом понуђача/добављача у року од
__________дана од дана закључења уговора (не дуже од 10 календарских дана од дана
закључења уговора-уписује понуђач).

9.) Начин и рок плаћања:
Није предвиђено авансно плаћање.
Плаћање ће се вршити након испоруке добара, у року од __________ дана (најкраће 15,
а најдуже 45 дана-уписује понуђач),по уговореним јединичним ценама, на основу
фактуре добављача и обострано потписаног записника о примопредаји добара.

10.) Гарантни рок за испоручена добра:
-За понуђене стоне рачунаре и преносиви рачунар: ________ године (најмање 3
године);
-За понуђене мониторе :________ године (најмање 2 године);
-За понуђене штампаче: ________ године (најмање 3 године);
-За понуђене UPS: ________ године (најмање 2 године);
-За понуђене звучнике: ________ године (најмање 2 године);

Понуђач

Датум:_____________ _________________________

_________________________
име и презиме и потпис

овлашћеног лица понуђача

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 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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6.6. ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ  ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Упутство за попуњавање обрасца:
Јединична цена мора да буде изражена у динарима (РСД) и да садржи све основне елементе
структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове који чине укупну понуђену цену
опреме. Понуда у којој није достављена структура цене, сматраће се  неприхватљива и као
таква биће одбијена.  Морају бити приказани основни елементи структуре цене као што су
јединична цена без ПДВ-а, укупна цена без ПДВ-а, укупан износ ПДВ-а и укупна цена са
ПДВ-ом.
У колони 3 уписује се понуђени модел-„brand name“.У колони (5) уписује се једнична цена без
ПДВ-а. У колони (6) уписује се укупна цена без ПДВ-а као производ количине (колона 4) и јед.
цене без ПДВ-а (колона 5). У 8. реду уписује се укупан износ понуђене цене (бројчано и
словима) у РСД без ПДВ-а као збир колоне 6. У 9. реду уписује се укупан износ ПДВ-а у РСД
који се обрачунава на укупан износ понуђене цене без ПДВ-а. И у 10. реду уписује се укупна
понуђена цена у РСД са ПДВ-ом као збир укупне понуђене цене без ПДВ-а и припадајућег
износа ПДВ-а.
Понуђач са којим наручилац закључи уговор, не може захтевати повећање цена у току трајања
уговорене обавезе.

1 2 3. 4. 5. 6.=4x5

Р.
бр
ој

Назив опреме

понуђени
модел-
„brand
name“

Коли
чина-

комада

Јединична
цена у

РСД, без
ПДВ-а

Укупна цена у
РСД, без ПДВ-а

1.

1. Laptop, prenosivi računar
LENOVO V130-15IKB
(81HN00JMYA), ili
odgovarajući, Full HD, Intel i3-
6006U, 8GB, 256GB SSD, DVD

1

2.

2.UPS
UPS CyberPower Value
1000ELCD ili
odgovarajući,1000VA/550W
AVR USB RS232

18

3.

Multifunkcionalni laserski
crno beli stampač
HP LaserJet Pro MFP M227sdn
- G3Q74A Laser, ili
odgovarajući, Mono, A4

12

4.

Laserski stampač u boji
HP štampač Enterprise - M553n
B5L24A Kolor ili odgovarajući,
Laserski, A4

1

5.

Monitor
PHILIPS LED 21.5"
223V5LHSB2/00 ili
odgovarajući, Full HD 21.5",
TN, 1920 x 1080 Full HD

20

6.

Desktop računar
G4560/4GB/SSD240/DVD/50W
WIN 10 PRO

20
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7.
Zvučnici
Zvučnici 2.0 USB Genius SP-
U120 ili odgovarajući

15

8. Укупна понуђена цена (од 1. до 7.), без ПДВ-а:___________________ динара (РСД)
словима: ______________________________________________________динара (РСД)

9. Износ ПДВ-а (од 1. до 7.) : ___________________    динара (РСД)

10.Укупна понуђена цена (од 1. до 7.) са ПДВ-ом: ___________________ динара (РСД)

-Уколико укупна понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је
дужан да тај део одвојено искаже у динарима сагласно члану 19. став 4.  Закона о
јавним набавкама:

увознa царинa и друге дажбине Износ у РСД
Трошкови увозне царине који су урачунати у укупну
понуђену цену:
Друге дажбине које су урачунате у укупну понуђену
цену:___________________________________________
_________________________________________________

(навести које дажбине)

Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача:

_______________________ ________________________________
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6.7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона, став 1. („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број
_____________ од ________.2019. године (уписује понуђач) у поступку јавне набавке
добара број ДУ-ЈНМВ-09/19-Рачунари и рачунарска опрема.

Редни
број

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС

1.

2.

3.

4.

УКУПНО динара:

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)
Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су
изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Напомена: Образац трошкова припреме понуде потписан од стране овлашћеног лица
понуђача саставни је , али не и обавезни део понуде.
Уколико понуђач не попуни податке о врстама и износима трошкова, сматраће се да
исти нема или не захтева надокнаду трошкова сходно члану 88.Закона.

Датум: __________________ Потпис овлашћеног лица понуђача:

___________________________



Конкурсна документација за јавну набавку број ДУ-ЈНМВ-09/19-Рачунари и рачунарска
опрема

25/ 38

6.8. МОДЕЛ  УГОВОРА
Напомене:

- У случају потписивања уговора са понуђачем који је у својој понуди навео
једног или више подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи.

- У случају потписивања уговора са подносиоцима заједничке понуде, у уговору
морају бити наведени сви учесници заједничке понуде.

- Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.

- Понуђач може, али није у обавези да попуњава празна места у моделу уговора,
јер је све податке већ навео у понуди, али је дужан да модел уговора потпише, чиме
потврђује да је сагласан са истим.

- Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења
испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

зaкључeн измeђу следећих уговорних страна:

1. Наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА- Београд, улица Радоја
Домановића бр. 27,ПИБ: 100131901, Матични број: 07453906, Број рачуна: 840-
653661-97, отворен код Управе за трезор,Тел./факс: 011/715-40-47, 011/715-40-42;
кога заступа директор др Љубиша Антонијевић, (у даљем тексту: Наручилац)
и

2. Понуђача: ________________________________________________________________
са седиштем у _____________________, улица _______________________________,
ПИБ:____________________, Матични број: .___________________.
Број рачуна: ______________________, Назив
банке:____________________________,
Телефон:__________________.Телефакс: _______________________,
кога заступа ______________________________,(у даљем тексту: Добављач)

Остали учесници у заједничкој понуди:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)
1._________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________

Подизвођачи:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)

1._________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у
уговору ће бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац на основу члана 52. став 1.,  члана 39.став 1. Закона о јавним
набавкама „Сл.гласник РС“ 124/12; 14/15 и 68/15 и Позива за подношење понуда
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објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, спровео
поступак јавне набавке добара – рачунара и рачунарске опреме, број ДУ-ЈНМВ-09/19,
према техничким спецификацијама из конкурсне документације;
-да је Добављач, доставио понуду број ____________ од _____.2019. године (уписује
Наручилац) која се налази у прилогу и саставни је део овог Уговора;
-да понуда Добављача у потпуности одговара техничким спецификацијама из
конкурсне документације које се налазе у прилогу и саставни су део овог Уговора;
-да је Наручилац у складу са чланом 108 Закона о јавним набавкама на основу понуде
Добављача и Одлуке о додели уговора  бр. ________од ______.2019. године (уписује
Наручилац) изабрао Добављача за набавку добара наведену у алинеју 1 овог члана.
-да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 112. и 113. Закона о јавним
набавкама.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет Уговора је набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе
Наручиоца. Детаљна спецификација предмета набавке је саставни део конкурсне
документације и саставни део Уговора.

ЦЕНА
Члан 2.

Укупна уговорена вредност износи: _______________ динара без ПДВ-а,
односно: ____________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.

Наручилац није предвидео могућност повећања цене те је понуђена цена
коначна. Промена цена није могућа. У цену су урачунати сви трошкови Добављача.

Члан 3.
Након закључења уговора о јавној набавци, наручилац може без спровођења

поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке до 5 % од укупне вредности
закљученог уговора, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“, број 68/2015).
.
МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ

Члан 4.
Испорука уговорених добара извршиће се возилом Добављача, на адреси

Наручиоца у Београду, ул. Радоја Домановића 27, у року од _________ дана од дана
закључивања уговора (према понуђеном року, а највише 10 дана од закључивања
уговора)

КВАЛИТЕТ
Члан 5.

Добра која су предмет овог уговора морају задовољавати техничке и
функционалне карактеристике које у потпуности одговарају спецификацији из
конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

Наручилац и Добављач ће записнички констатовати испоруку/преузимање
добара.

У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара,
понуђач мора исте отклонити, најкасније у року од 3 дана од дана утврђивања
недостатка.

ГАРАНЦИЈА
Члан 6.

Временски период гаранције за опрему која је предмет овог уговора је:
-За понуђене мониторе :________ године (минимално 2 године);
-За понуђене штампаче: ________ године (минимално 3 године);
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-За понуђене UPS: ________ године (минимално 2 године);
-За понуђене звучнике: ________ године (минимално 2 године);

Добављач је дужан да приликом испоруке достави неопходну техничку
документацију за испоручену опрему која укључује атесте, упутства за коришћење и
гарантни лист.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА

Члан 7.
Наручилац и Добављач ће констатовати преузимање добара. У случају

утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, Добављач мора
исте отклонити, најкасније у року од 3 дана од дана утврђивања недостатка.

НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 8.

Наручилац ће, за испоручена добра, Добављачу платити у року до ________
дана (уписује понуђач, не краће од 15 ни дуже од 45 дана), на основу испостављене
фактуре и одговарајућег записника о примопредаји добара.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.

Добављач је обавезан да у року од три дана од дана потписивања уговора као
средство финансијског обезбеђења, преда Наручиоцу гаранцију –бланко соло меницу
као гаранцију за добро извршење посла.

Уз наведену меницу дужан је да преда и менично овлашћење – изјаву којом
овлашћује Наручиоца да исту попуни износом од 10% од понуђене и уговорене
вредности, исказане са обрачунатим порезом на додату вредност, у случају да своје
обавезе не извршава у складу са роковима и на начин предвиђен овим уговором.

Средство обезбеђења за добро извршење посла мора трајати најмање 30
(тридесет) дана дуже од истека уговореног рока за извршење предмета уговора.

Меницу и меничну изјаву потписује лице овлашћено за потписивање
финансијских докумената.

Уз наведене менице, Добављач је обавезан да достави и доказ о регистрацији
менице, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра
меница и овлашћења ("Службени гласник РС" бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017).

Наручилац се обавезује да меницу са меничним овлашћењем врати Добављачу
након истека рока трајања менице као средства обезбеђења.

Уколико Добављач не обезбеди и не преда Наручиоцу средство обезбеђења на
начин предвиђен овим чланом, уговор не ступа на снагу и наручилац задржава право да
уговор о јавној набавци додели следећем најповољнијем понуђачу.

Члан 10.
Добављач је обавезан да најкасније на дан примопредаје добара, као средство

финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, преда
Наручиоцу гаранцију –бланко соло меницу.

Уз наведену меницу дужан је да преда и менично овлашћење – изјаву којом
овлашћује Наручиоца да исту попуни износом од 10% од уговорене вредности,
исказане са обрачунатим порезом на додату вредност, у случају да своје обавезе из
гарантног рока не извршава у складу са роковима и на начин предвиђен овим уговором.

Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року мора трајати
најмање 10 (дана) дана дуже од истека најдужег понуђеног и уговореног гарантног рока
за испоручена добра.

Меницу и меничну изјаву потписује лице овлашћено за потписивање
финансијских докумената.

Уз наведене менице, Добављач је обавезан да достави и доказ о регистрацији
менице, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра
меница и овлашћења ("Службени гласник РС" бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017).
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Наручилац се обавезује да меницу са меничним овлашћењем врати Добављачу
након истека рока трајања менице као средства обезбеђења.

Уколико Добављач не обезбеди и не преда Наручиоцу средство обезбеђења на
начин предвиђен овим чланом, наручилац задржава право да не исплати пун уговорени
износ за испоручена добра.

Члан 11.
Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана

настанка промене у било којем од података прописаних члановима 75. и 76. Закона о
јавним набавкама, о промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на
прописан начин.

РEШAВAЊE СПOРOВA
Члан 12.

Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, тумачењем
одредби уговора, захтева Наручиоца из конкурсне документације и садржаја изјава и
других доказа које је Добављач доставио уз своју понуду.

Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, уговарају
надлежност стварно надлежног суда у Београду.

РАСКИД УГOВOРA
Члан 13.

Угoвoр сe може раскинути споразумно или jеднострано.
Угoвoр се нe мoжe раскинути збoг нeиспуњeњa угoвoрних oбaвeзa уколико

Добављач касни са испоруком и не поступа у складу са одредбама овог уговора.
У случajeвимa да се стекну услови за раскид угoвoрa, Наручилац ћe oдмaх

oбaвeстити oвлaшћeнo лице Добављача.
Наручилац задржава право да у случају неиспуњења неке од уговорних обавеза

наплати гаранцију за добро извршење посла.
Угoвoр се мoжe раскинути нa oснoву писмене сaглaснoсти уговорних страна.

Уговор се може споразумно раскинути у свако доба, уколико престане да постоји
заједнички интерес уговорних страна за реализацију предмета уговора, уз прецизно
дефинисање међусобних права и обавеза насталих до момента раскида уговора.

Споразумом о раскиду уговора, уговорне стране утврђуjу прaвa и oбaвeза које
проистичу из раскида као и дан престанка важења Угoвoрa.

Свака од уговорних страна може раскинути уговор jeднoстрaнoм изjaвoм воље,
учињеној другој уговорној страни у писаној форми, уколико друга уговорна страна не
испуњава своје уговорне обавезе.

Отказни рок износи 15 дана и пoчињe тећи од дaнa достављања писаног
oбaвeштeњa o jeднoстрaнoм раскиду угoвoрa.

У случају раскида уговора услед неиспуњења уговорних обавеза друге стране,
савесна уговорна страна има право на накнаду штете у складу са законом.

Наручилац може да раскине Уговор и уколико престане потреба за предметном
услугом.

КOМУНИКAЦИJA
Члан 14.

Кoмуникaциja измeђу Наручиоца и Добављача oбaвљaће се у писaнoj фoрми.
Писмa сe достављају пoштoм, електронском поштом, тeлeгрaфoм, тeлeксoм,фaксoм или
личнo нa aдрeсe угoвoрних стрaна.

ЗАВРШНЕ OДРEДБE
Члан 15.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, у делу у коме нису супротне императивним одредбама Закона
о јавним набавкама.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове првенствено решавају
договором. У случају да исти не могу решити договором надлежан је суд у Београду.
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Члан 16.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних

страна.
Уговор се закључује са трајањем до утрошка средстава предвиђених за

предметну набавку, односно најдуже годину дана од дана закључења.
Свe измeнe и допуне овог угoвoрa пуноважне су уколико су сачињене у писаној

форми и пoтписане од стране oвлaшћeних лица уговорних страна.

Члан 17.
Угoвoр сaчињeн je у 5 (пет) рaвнoглaсних примeракa, од којих 3 (три) припадају

Наручиоцу, а 2 (два) примерка Добављачу.

За ДОБАВЉАЧА: За НАРУЧИОЦА:

________________________                                      ___________________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)
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7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на коме понуда мора бити састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.Сви захтевани докази о испуњености
услова достављају се на српском језику, осим техничке документације за понуђену
опрему, односно проспекати, каталози, каталошке стране који могу бити и на енглеском
језику.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена и начин подношења
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
за сваку партију посебно, 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: Дом ученика средњих школа-Београд, ул. Радоја
Домановића 27, канцеларија 12 - јавне набавке са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку добара – рачунари и рачунарска опрема, ЈН бр. ДУ-ЈНМВ-09/19, НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио најкасније последњег
дана рока за подношење понуда наведеним у Јавном позиву за подношење понуда,
објављеном на Порталу јавних набавки, до 10:00 часова. У случају измена и допуна
конкурсне документације, на основу члана 63.ЗЈН, одредиће се нови рок за подношење
понуда о чему ће се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца,
благовремено објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда,односно
истог дана, са почетком у 10 часова и 30 минута, на адреси „Дом ученика средњих
школа“-Београд, ул. Радоја Домановића 27,канцеларија бр.12-јавне набавке.
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.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику на преузетим оригиналним
обрасцима.
Понуда мора да буде јасна и потписана од стране овлашћеног представника понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у достављеним
обрасцима, у за то предвиђеним местима. Обрасци се попуњавају читко, штампаним
словима ручно, писаћом машином или на рачунару.
Понуда мора да садржи све елементе, документе и доказе који су тражени у конкурсној
документацији и овом упутству.
Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији
прецртавањем постојећих навода и уписивањем других навода, јер ће у суротном, такве
понуде бити одбијене.
Пожељно је да сваку страну и документ који чине понуду, Понуђач нумерише редним
бројем странице, независно од нумерације коју је извршио Наручилац, и повеже у
целину јемствеником, или на други адекватан начин, тако да се не могу накнадно
убацивати, замењивати или одстрањивати појединачни листови или дати обрасци.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача
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или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди,
Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. Закона), који морају бити попуњени, потписани
од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да
један понуђач из групе потписује 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
Ова јавна набавка није обликована у партије:

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: Дом ученика средњих
школа - Београд, ул.Радоја Домановића 27, канцеларија 12 - служба јавних набавки са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – рачунара и рачунарске опреме, ЈН бр ДУ-
ЈНМВ-09/19- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – рачунара и рачунарске опреме, ЈН бр ДУ-
ЈНМВ-07/19- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – рачунара и рачунарске опреме, ЈН бр ДУ-
ЈНМВ-07/19- НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – рачунара и рачунарске опреме, ЈН
бр ДУ-ЈНМВ-07/19- 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 (6.поглавље), 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
(6.поглавље) 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.
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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 у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у 4.поглављу конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова.
Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то
дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се
извршава преко тог подизвођача.
Наручилац је дужан да омогући понуђачу да приговори на захтев подизвођача наведен
у претходном ставу, ако потраживање није доспело.
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) и 2)
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 и
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у 4.поглављу конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.

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.
Рок плаћања је најмање 15, а највише 45 дана од дана испоруке добара, на основу
фактуре са отпремницом који испоставља добављач и записника о примопредјаи
добара којим је потврђена испорука добара.
Испоручена добра треба у свему да одговарају квантитативним и квалитативним
карактеристикама које су приказане у усвојеној понуди добављача.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Гаранција коју понуђач обезбеђује наручиоцу је у складу са гаранцијом произвођача, а
према минималним роковима наведеним у 3. поглављу конкурсне документације.

9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара
Место испоруке опреме је „Дом ученика средњих школа“-Београд, ул.Радоја
Домановића 27.
Испорука свих добара вршиће се возилом добављача у понуђеном року, који не може
бити дужи од 10 дана од дана закључивања уговора.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
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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.

10. Валута и начин на који мора бити 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.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и испорукa предметних добара. Цене
из понуде су фиксне у року важности понуде.
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 врсти, садржини , начину подношења, висини и роковима
обезбеђења  обавеза понуђача
I Понуђач је дужан да у понуди, достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то оригинал сопствену
бланко меницу, доказом о регистрацији менице и овлашћењем за попуну менице –
Меничним писмом (Прилог 1), насловљеним на Дом ученика средњих школа, Београд,
ул. Радоја Домановића 27, у износу од 10% од вредности понуде са обрачунатим ПДВ-
ом, са роком важности минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда, односно до
истека рока важности понуде. Меница мора бити потписана од стране овлашћеног
лица.
Недостављање наведеног средства финансијског обезбеђења, сматраће се битним
недостатком понуде.
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 исти; 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.

II за добро извршење посла- понуђач са којим је закључен уговор, на дан
закључења уговора доставља наручиоцу:
- једну бланко, соло меницу, потписану од стране овлашћеног лица са одговарајућим

меничним овлашћењем за добро извршење посла у висини од 10 % од уговорене
цене са ПДВ-ом, са роком важења минимум 30 (тридесет) дана дужим од истека
рока за испоруку добара.

Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница
и овлашћења Народне банке Србије.

III за отклањање недостатака у гарантном року-понуђач је дужан да најкасније на
дан примопредаје добара достави Наручиоцу- бланко сопствену меницу, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити потписана од стране овлашћеног лица, а уз исту се доставља попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне
вредности уговора са ПДВ-ом,са роком важности минимум 10 дана дужим од најдужег
понуђеног и уговореног гарантног рока за испоручену опрему.
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12. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите
поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање,
укључујући и њихове подизвођаче;
Нема поверљивих података које наручилац ставља на располагање понуђачима  и
подизвођачима.

13. Заинтересовано лице може у писаном облику тражити додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже наручиоцу
и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде (члан 63. став 2. Закона).У
том случају наручилац је дужан да  у року од три дана од дана пријема захтева, одговор
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Комуникација се у
поступку јавне набавке врши писаним путем- путем поште, електронске поште или
факсом (Дом ученика средњих школа, Београд, ул.Радоја Домановића 27, Београд,
факс: 011/715-4047; domucenika@sbb.rs) што је одређено чланом 20. Закона. Понуђачи
су дужни да на мејл адреси наведеној у понуди обезбеде сталну доступност ради
комуникације одређене чланом 20. Закона. Радно време наручиоца је радним данима
(понедељак, уторак, среда, четвртак и петак) од 07:00-15:00. часова. Уколико захтев за
додатним информацијама или појашњењима факсом или мејлом стигне код наручиоца
по истеку наведеног времена, биће примљен првог следећег радног дана.

14. Стручна оцена понуда
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате
благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве.
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда.
б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све услове из техничке спецификације.
в) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права
Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.
Разлози за одбијање понуде
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена;
2) уколико поседује битне недостатке;
3) уколико није одговарајућа;
4) уколико ограничава права Наручиоца;
5) уколико условљава права Наручиоца;
6) уколико ограничава обавезе Понуђача;
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
Битни недостаци понуде су:
1)уколико Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2)уколико Понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3)уколико Понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4)уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5)уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

15. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења, која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може вршити и
контролу (увид) код понуђача или његовог подизвођача. Наручилац не може да
захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену
критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je
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неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом,
осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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. Накнаду за коришћење патената,као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17.Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права:
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 може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим  у
поступку јавне набавке мале вредности ако је примљен од стране наручиоца 3 (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.Радно време
наручиоца је радним данима (понедељак, уторак, среда, четвртак и петак) од 07:00-
15:00. часова.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из  претходног става ове тачке,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредностије 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 захтева из члана 149.ст. 3.
и 4. ЗЈН, 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.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу од 60.000,00 динара, у
складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама на рачун буџета Републике Србије
840- 30678845-06  позив на број 253 или 153 (у зависности да ли се  такса плаћа
налогом за пренос или налогом за уплату). У делу Позив на број наводи себрој или
ознака јавне набавке. На сајту  Републичке комисије  је издато упутство о уплати таксе
за подношење захтева за заштиту права  са примерима ових правилно попуњених
образаца.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се било
која од испод наведених опција:

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
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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: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака 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.

2.Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3.Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
4.Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
законом и другим прописом.

18. Рок у којем ће бити закључен уговор
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од
8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Понуђач је дужан да исти потписан, оверен и заведен врати наручиоцу у року од 5 дана
од дана пријема, а одговарајућу финансијску гаранцију-меницу за добро извршење
посла у року од најкасније 5 дана од закључивања уговора.
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.

19. Обустава поступка
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о
стручној оцени понуда уколико нису испуњени услови за доделу уговора у смислу
одредби ЗЈН (члан 109).
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке, у случају постојања објективних
и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка јавне
набавке, а који онемогућавају окончања започетог поступка или услед којих је престала
потреба наручиоца за предметном јавном набавком, због чега се неће понављати у току
исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
Одлуку o обустави поступка наручилац доноси у писаној форми, и исту објављује на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у року од три дана од дана
доношења, све у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама.

20. Измене током трајања уговора
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став
1. Закона о јавним набавкама.
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У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи
податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту
објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке
и Државној ревизорској институцији.

21. Комуникација
Сходно чл. 20. Закона о јавним набавкама комуникација између Наручиоца и Понуђача
у поступку јавне набавке се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске
поште или факсом. Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови
предвиђени Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска
средства.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или
Понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа,
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном
документацијом и припремом понуде, није дозвољено. За све што није посебно
прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о јавним набавкама
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконски акти који
регулишу ову материју.
Понуђачи су дужни обавезно да наведу свој e-mail као и радно време и особу за
контакт, ради исправног/валидног достављања докумената.

Контакт особа: Небојша Крстић; e-mail: domucenika@sbb.rs ; fax:011-715-4042.



Конкурсна документација за јавну набавку број ДУ-ЈНМВ-09/19-Рачунари и рачунарска
опрема

38/ 38

Прилог 1-МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

На основу Закона о меници и тачака 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:_____________________________________________________________

Седиште: ______________________________________________________________

Матични број: ________________

ПИБ: ________________________

Текући рачун __________________________ код ______________________

Одговорно лице за заступање: ______________________________________
(унети одговарајуће податке дужника издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
- за корисника бланко соло менице -

КОРИСНИК: Дом ученика средњих школа - Београд, ул. Радоја Домановића 27 (у
даљем тексту: Поверилац)

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серије
___________________ (унети серијски број менице) и овлашћујемо повериоца, да
предату меницу можете попунити на износ од 10% од укупне вредности понуде са
ПДВ-ом, за јавну набавку добара – рачунари и рачунарска опрема ДУ-ЈНМВ-09/19, што
номинално износи ______________________ динара, а по основу гаранције за
озбиљност понуде. Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату за износ дуга
и да безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски у складу са
важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист
Повериоца.

Овлашћујемо пословне банке код којих имамо отворене рачуне да наплату по
основу овог меничног овлашћења изврши у вашу корист као повериоца на терет свих
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да
на нашим рачунима нема или нема довољно средстава за наплату или због поштовања
приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора
на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Издата меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за
заступање Дужника, статусних промена, или оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника.

Рок важења меничног овлашћења је до ____.____.______. године. (минимум 60
дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека рока важности понуде).

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка, од којих један
примерак за Повериоца а један примерак за Дужника.

Дужник – издавалац менице

_________________________ ________________________
место  и датум потпис овлашћеног лица


