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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈН 10/2018

Београд, јули 2018. године
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/15, у даљем
тексту ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
86/15), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке (бр. 1365 од 07.07.2018.год.) и
Решења о образовању Комисије за јавну набавку (бр. 1365/2 од 09.07.2018. год.), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку ДОБАРА – рачунари и рачунарска опрема
ЈН 10/18

Конкурсна документација садржи:

OПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГА
4 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
5 СПИСАК УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
6 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
8 МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
9 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
10 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ И ИЗЈАВЕ ИЗ ЧЛ. 75.СТАВ 2. ЗЈН .
11 ОБРАЗАЦ – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
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1
1.1

OПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Универзитет у Београду – Електротехнички факултет
Булевар краља Александра 73, Београд
www.etf.rs

1.2

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

1.2

Предмет јавне набавке: ДОБРА – рачунари и рачунарска опрема,
ЈН 10/18.

1.4

Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума .

1.5

Није у питању резервисана јавна набавка.

1.6

Не спроводи се електронска лицитација.

1.7

Контакт: javnenabavke@etf.bg.ac.rs
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2

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВАКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:

2.2

Набавка рачунара и рачунарске опреме, ЈН 10/18:
ОРН: 30200000- рачунарска опрема и материјал.

2.3

ОПИС ПАРТИЈЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Предметна набавка није обликована по партијама.

2.4
•

ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Предметни поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума, и то оквирног
споразума једног наручиоца са шест понуђача на период од ДВЕ ГОДИНЕ, а према
конкретној потреби, биће издата наруџбеница у складу са чланом 40а, став 2.

Уговорна обавеза не настаје потписивањем оквирног споразума већ издавањем појединачних
Наруџбеница по конкретним потребама Наручиоца и то:
-

-

За производе који се у тренутку раписивања јавне набавке налазе на спецификацији, у
складу са чл. 40а став (2) тачка 1) наруџбеница ће бити издата добављачу који је
понудио нижу цену тог производа приликом подношења понуда
За производе који се у тренутку раписивања јавне набавке не налазе на спецификацији,
у складу са чл. 40а став (2) тачка 2) – биће упућен позив свим потписницима оквирног
споразума да дају своје понуде за конкретан производ и
наруџбеница ће бити издата добављачу који је понудио нижу цену тог производа.

Оквирни споразум биће потписан у висини процењене вредности наручиоца, а укупна
понуђена цена служиће за рангирање понуда.
Трајање оквирног споразума је две године, односно до искоришћења уговорене вредности.
Наведене количине и структура добара у спецификацији су оквирне, јер је у овом
тренутку немогуће тачно утврдити конкретне потребе за информатичком опремом до
краја предвиђеног периода од три године (како у погледу количина тако и у структури) и
варираће у односу на спецификацију али у оквиру укупне вредности оквирног споразума.
Наручилац није у обавези да купи наведене количине добара из спецификације, јер ће
током трајања оквирног споразума бити тражена и добра која нису наведена у овој
спецификацији.
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3
3.1

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
ВРСТА ДОБАРА
Набавка рачунара и рачунарске опреме, ЈН 10/18:

3.2

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Техничке карактеристике добара које су предмет ове јавне набавке дате су у Поглављу 4.
конкурсне документације.

3.3

КВАЛИТЕТ
У складу са захтевима из техничке спецификације.

3.4

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
У складу са захтевима из техничке спецификације и појединачним позивима наручиоца по
појединачно издатим наруџбеницама.
Сва
добра морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у Конкурсној
документацији.
У цене морају бити урачунати сви припадајући трошкови.
Наведенa структура добара у спецификацији je оквирнa и биће искоришћена у сврху
рангирања понуда и одабира понуђача са којима ће бити склопљен оквирни споразум.
Током трајања оквирног споразума структура и количина добара ће бити променљива у
односу на спецификацију, али у оквиру и до искоришћења укупне вредности оквирног
споразума.
Понуда мора да обухвата све артикле из Спецификације добара.

3.5

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА:
Предметна добра морају бити упакована, од стране Испоручиоца, у амбалажи и на начин који је
прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног
оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.
Предмeтна добра морају бити нова и оригинална.

3.6

РОК ИСПОРУКЕ:
У складу са захтевима из техничке спецификације и појединачним позивима наручиоца по
појединачно издатим наруџбеницама.

3.7

МЕСТО ИСПОРУКЕ:
Место испоруке је седиште Наручиоца: Булевар краља Александра 73, Београд.
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1.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Količ

Хард диск

500GB
Broj obrtaja: 7200 Rpm
Interfejs: SATA III
Dimenzija: 3.5"
Bafer:32mb
2.

10

Хард диск ССД – Варијанта 1

Količ

120GB
Brzina čitanja do 560 MB/s
Brzina pisanja do 500 MB/s
Interfejs: SATA III
Dimenzija: 2.5"
3.

Хард диск ССД – Варијанта 2

Količ

250GB
SAMSUNG SSD 860 EVO 250GB, 2.5",
SATA III do 550 MB/s ili ekvivalent
4.

РАМ меморија DDR3 модул
TIP
KAPACITET
BRZINA

5.

6.

7.

DDR3
4GB
1333Mhz

10

Količ

550W (minimum)
20/24pin mb
ATX

10

Količ

USB
1.8m minimum

20
Količ

Тастатура

Podrška za YU
Veza sa računarom USB
Dužina kabla
1.8m minimum
8.

9.

Switch 8 porta
Broj portova
8
Brzina
10/100M bps
Varijanta
Desktop
УСБ Flash меморија - Варијанта 1

10.

Tip
Usb 3.0
Kapacitet
64GB
Podržavani
Windows 7 i noviji
operativni sistem
УСБ Flash меморија - Варијанта 2
Tip

10

Količ

Напајање

Snaga:
Konektori:
Format:
Миш Оптички
Veza sa računarom
Dužina kabla

10

20

Količ
10

Količ
20

Količ

Usb 3.0

20
6

Jedinična
cena

UKUPNA
CENA

Kapacitet:
Podržavani
operativni sistem
11.

32GB
Windows 7 i noviji

Екстерни HDD 2.5'

Količ

Kapacitet

2TB

Konekcija
Format
Kapacitet

USB3.0
3.5"
2TB

12.

HDD za лаптоп уређај

13.

Namena
Interfejs
Veličina HDD-a
Broj obrtaja
Smart PoE svič

20

Količ

Za Laptop
SATA 3
minimum 320 GB
7200 rpm

10

Količ
16-port Gigabit 10/100/1000Mb/s
8 PoE+ portova 802.3af/at do 110W (30W po
portu)
desktop /19" rack
PoE Port Priority Function - Overload
Arrangement
Eco energy-efficient

14.

Мултифункционални ласерски црно-бели штампач A3
Технологија штампе:
Формат - Тип
штампача
Резолуција
штампања
Резолуција копирања
Резолуција
скенирања
Брзина штампања
Брзина скенирања
Меморија
Процесор
Капацитет улазне
фиоке
Број фиока за папир
Формати медија на
којима може да се
штампа
Тип скенера
Формат скенираних
докумената
Формат скенираних
докумената (мах)
Дуплекс
Прикључци
Подршка за мрежу
USB кабл
Подржани
оперативни системи
Капацитет АДФ-а

Monochrome laser или LED

10

Količ
3

А3
Мин. 600x600dpi
Мин. 600x600dpi
Мин. 600x600dpi
Мин. 30 страна A4/min
Мин. 55 страна/min са ДАДФ-a
Мин 2 GB Hdd 320GB
Мин. Dual Core 1 Ghz
Мин. 500 листова
Мин. 2 фиоке
A3, A4; A5; коверте
Flatbed/Sheet-Feed
TIFF,PDF,PDF/A,JPEG
A3
ДА, Аутоматски
USB 3.0 LAN (RJ 45)
10/100/1000 Ethernet networking
да
Microsoft Windows
Мин. 110 страна

7

Обим штампе
Препоручени обим
штампе
Гаранција
Остало

15.

мин. 120.000 страна месечно
мин. 15.000 страна месечно
Минимално 12 месеци
Постоље са точкићима

Рачунар са монитором ТИП 1

Količ

Компоненте рачунара

10

Intel Core i3-7100, 3.9GHz, 2C/4T, 3MB cache,
Procesor
14nm techology ili funkcionalni ekvivalent
8GB DDR4 2400MHz, jedan slobodan memorijski
Memorija
slot
Hard disk
3.5" 500GB SATA III 7.2krpm
Grafička karta
integrisana
Prednja strana: 2xUSB 2.0 + 2xUSB 3.0 Zadnja
Konektori i proširenja
strana: 2xUSB 2.0 + 2xUSB 3.0, RJ 45, HDMI,
Display Port. Proširenja min. 2xPCIe, 1 M.2 slot
Napajanje
180W Efikasnost 85%
Kućište
SFF ili Tower/Mini
Optički miš - USB - istog proizvođača kao i
Miš
računar
Tastatura
Tastatura (YU Set Standard) - USB
Standardi
CE, ENERGY STAR, EPEAT Gold
60 meseci garancija proizvođača na rad i delove.
Garancija uključuje dolazak ovlašćenog servisera
Uslovi garancije
na lokaciji korisnika sledeći radni dan. Obavezna
mogućnost provere garantnog roka na sajtu
proizvođača na osnovu serijskog broja uređaja.
Карактеристике монитора
Dijagonala
min 21.5"
Rezolucija
1920x1080
Kontrast
1000:1
Pozadinsko osvetljenje LED
Odnos stranice
16 : 9
Ugao
(hor/ver): min. 160/170
Osvetljenje
min. 250cd/m
Vreme odziva
5ms
Video/Other Inputs
min. 1xVGA ili 1xHDMI ili DVI
Standardi
CE, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Ostalo
Tilt
60 meseci garancija proizvođača na rad i delove.
Garancija uključuje dolazak ovlašćenog servisera
Uslovi garancije
na lokaciji korisnika sledeći radni dan. Obavezna
mogućnost provere garantnog roka na sajtu
proizvođača na osnovu serijskog broja uređaja.
Napomena
Napomena

16.

Instalacioni medij za Win 10 pro x64 i svi potrebni drajveri
- za svaku lokaciju iz distributivne liste po 1 komad
Monitor mora biti istog proizvođača kao i računar tip 1.
Potrebno je isporučiti i odgovarajuće kablove za
povezivanje računara i monitora

Рачунар са монитором ТИП 2

Količ

Компоненте рачунара
Procesor
Memorija
Hard disk

10
Intel® Core I5-7500 3.4Ghz, 4C/4T, 6MB cache,
14nm technology ili funkcionalni ekvivalent
min 16GB DDR4 2400MHz
1TB SATA III 7.2krpm + SSD 240GB (brzina

8

pisanja min. 500MB/s, brzina čitanja min.
500MB/s) - dva fizički odvojena diska
Optički uređaj
DVD-RW
Grafička karta
integrisana
Prednja strana: 2xUSB 2.0 + 2xUSB 3.0 Zadnja
Konektori i proširenja
strana: 2xUSB 2.0 + 4xUSB 3.0, RJ-45; RS-232; 2
xDisplay Port 1.2;
HDMI 1.4;
Napajanje
240W Efikasnost 85%
Kućište
Tower
Optički miš - USB - istog proizvođača kao i
Miš
računar
Tastatura
Tastatura (YU Set Standard) - USB
Standardi
CE, ENERGY STAR, EPEAT GOLD
60 meseci garancija proizvođača na rad i delove.
Garancija uključuje dolazak ovlašćenog servisera
Uslovi garancije
na lokaciji korisnika sledeći radni dan. Obavezna
mogućnost provere garantnog roka na sajtu
proizvođača na osnovu serijskog broja uređaja.
Карактеристике монитора
Dijagonala
min. 23.8"
Rezolucija
1920x1080
Kontrast
1000:1
Tip panela
IPS
Odnos stranice
16 : 9
Ugao
horizontalno/vertikaln (hor/ver): min. 178°/178°
o
Osvetljenje
min. 250cd/m
Vreme odziva
6 ms
min. 1x VGA, 1x Display port, 1 x HDMI, 2 x
Video/Other Inputs
USB 3.0
Standardi
CE, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Tilt, Swivel, Pivot, podesivost po visini min.
Ostalo
10cm, antiglare
60 meseci garancija proizvođača na rad i delove.
Garancija uključuje dolazak ovlašćenog servisera
Uslovi garancije
na lokaciji korisnika sledeći radni dan. Obavezna
mogućnost provere garantnog roka na sajtu
proizvođača na osnovu serijskog broja uređaja.
Monitor mora biti istog proizvođača kao i računar
Napomena
tip 2 Potrebno je isporučiti i odgovarajuće kablove
za povezivanje računara i monitora

Укупна цена опреме (укупно 1 do 16): ________________
+ ПДВ
: ________________
Укупно са ПДВ:

Датум:

М.П.
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_________________

Потпис понуђача

5 СПИСАК УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Р.бр.

Услови и Докази о испуњености услова
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.

1

Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦ А И П РЕДУЗЕТ НИКЕ: Извод из регистра надлежног органа –
Агенције за привредне регистре у неовереној фотокопији;
ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: /.
Да понуђач 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;
Докази:
ЗАПРАВНА ЛИЦА:
1) За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29,
Београд, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела
организованогкриминала;
2) За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које
обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица или огранка страног правног лица, којим се потврђује да понуђач није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2

ЗАЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА
Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења
или месту
пребивалишта) да 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.
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:
Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
(према месту рођења
или месту
пребивалишта) да 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;
НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из
казнене евиденције.
(Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)
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Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.
Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦ А И П РЕДУЗЕТ НИКЕ:
А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за
порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и
Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне
јавне приходе),или
3

Ц )Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
ЗА Ф ИЗИЧКА ЛИЦА:
А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за
порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и
Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне
јавне приходе).
(Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)
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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. (чл. 75. ст. 2. Закона).
ДОДАТНИ УСЛОВИ
-Неопходно је да понуђач достави потврду о произвођачкој гаранцији за понуђену
опрему.
Доказ: Потврда произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме (за
територију Републике Србије) којом се потврђује да је понуђач овлашћен да понуди и
прода опрему коју је понудио за позиције 14, 15 и 16. Потврда мора бити насловљена на
ову конретну јавну набавку и мора се односити на територију Републике Србије

5
- да је понуђач у последње 3 године испоручио опрему из спецификације у вредности од
минимум 20 мил.рсд УКУПНО - доказ: Потврде претходних наручилаца / купаца (у
форми датој у Обрасцу 11), по принципу једна потврда = једно правно лице, у којима се
приказују реализовани уговори о испоруци опреме која је предмет ове јавне набавке, у
протекле три године од објављивања предметног позива за подношење понуде.

6

Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом:
- Да је процес рада (пословања) понуђача усаглашен са следећим стандардом:
Да понуђач у моменту подношења понуде поседује ИСО 9001 – стандард система
менаџмента квалитетом
Доказ: Достављање копија важећих сертификата
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Кадровски капацитет:
- да понуђач има 2 (два) радно ангажована лица која ће бити одговорна за
реализацију уговора – доказ: Фотокопијe пријаве-одјаве на обавезно социјално
осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А)), односнo
копија уговора о раду или други доказ о ангажовању и начину ангажовања за
лица ангажована по другом основу у складу са Законом о раду
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Образац понуде (потписан и оверен);
11

9
10
11
12
10

Модел оквирног споразума
спо
(оверен печатом, потписан),
Образац изјаве о неззависној понуди и изјаве из члана 75. став 2. ЗЈЈН (потписан и оверен);
Споразум сачињен на начин одређен чланом 81.ЗЈН (за ГРУПУ ПОНУЂАЧА)
ПОН
Образац 11 Стручне референце

НАПОМЕНА:
Понуђач мора доставити техничку документацију за понуђену
нуђену опрему (опис производа и
datasheet ). Техничка документација може бити достављена на енглеском језику и мора
недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим техничким
захтевима, укључујући и захтеване сертификате за сву опрему.

1. Уколико се понуда подноси
носи са подизвођачем:
Понуђач је дужан да за поди
одизвођаче достави доказе о испуњености услова
слова из члана 75. став 1.
тачке 1) до 4) ЗЈН на начин
ин одређен чланом 77. овог закона и конкур
урсном документацијом
(Поглавље 5, тачке 1-4). Услов за тачку 5. из Списка понуђач и подизвођач испуњавају
и
заједно.
2. Уколико понуду подноси група понуђача:
Сваки понуђач из групе понуђача
по
мора да испуни услове из члана 75.
5. став 1. тачке 1) до 4)
ЗЈН, што доказује достављањем
љањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсном докуументацијом (Поглавље
5, тачке 1-4), док услов за тачке
ке 5. из Списка испуњавају заједно.
Доказивање испуњености услова
услова:
У складу са чланом 77. став 4. Закона, испуњеност ОСНОВНИХ услова, доказује се
достављањем ИЗЈАВЕ којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава основне услове за учешће у поступку јавне набавке
набавке.
Понуђач који достави Изјаву у смислу члана 77. став 4. Закона, НЕ ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ из
Члана 77. став 1.
Испуњеност ДОДАТНИХ услова доказује се према напред наведеним захтевима.
захтевима
Ако поднета понуда буде
б
оцењена као прихватљива, пре донош
шења одлуке о додели
уговора, Наручилац може захте
ахтевати од понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог
позива Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа
каза о испуњености
ис
услова из
члана 75. ЗЈН (Поглавље 5. од тачке 1. до 3. );
Уколико понуђач у остављеном
оста
року не достави на увид оригин
нал или оверену копију
тражених доказа, његова понуда
да ће бити одбијена као неприхватљива;
Докази наведени у овом
ом Поглављу од редног броја 2 и 3 , не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
Ако понуђач има седиште
иште у другој држави, наручилац може да проввери да ли су документи
којима понуђач доказује испууњеност тражених услова издати од странее надлежних органа те
државе, у складу са чланом
м 79. став
с
7. ЗЈН.
Ако се у држави у којјој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач
може уместо доказа, приложи
риложити своју писану изјаву дату под криви
ичном и материјалном
одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним беележником или другим
надлежним органом те државе.
аве.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, као што су подаци о регистрацији у Регистар понуђача Агенције за привредне
регистре.
Уколико има још захт
ахтеваних доказа који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа понуђач треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно
доступни.
12

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
дон
одлуке, односно
закључења оквирног споразум
ма, односно током важења оквирног споразума
ма и да је документује на
прописани начин.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
6.2 ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ
1) Понуђач подноси понуду у затвореној и печатираној коверти са назнаком „Понуда за
јавну набавку добара – рачунари и рачунарска опрема, ЈН 10/18 – НЕ ОТВАРАТИ“, тако да
се при отварању може проверити да ли је коверта затворена онако како је била предата. На
полеђини ОБАВЕЗНО написати назив и адресу понуђача, као и контакт особу и контакт
телефон.
2) Понуда мора да садржи све доказе наведене у Поглављу 5. (Услови за учешће из чл. 75. и
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова) и мора бити дата на обрасцима
из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде
морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача.
3) Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, у том случају, понуђач,
односно овлашћени представник групе понуђача попуњава, потписује и оверава печатом
све обрасце из конкурсне документације и модел уговора.
4) Понуђач који наступа самостално и сваки понуђач из групе понуђача укључујући и
овлашћеног представника групе понуђача, попуњава, потписује и печатом оверава Образац
изјаве о независној понуди.
5) Овлашћени представник Групе понуђача je понуђач који је у споразуму из члана 81.ЗЈН,
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, одређен као носилац посла, односно као члан групе понуђача који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.
6) Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и оверава
печатом све обрасце из конкурсне документације и модел уговора.
7) Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна:
- Интернет страница наручиоца (www.etf.rs);
- Портал јавних набавки Управе за јавне набавке.
8) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ:
23.08. 2018. ГОДИНЕ ДО 10,00 ЧАСОВА.
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца на адреси Булевар краља
Александра 73, Београд, пристигла закључно са 23.08.2018. године, до 10,00 часова.
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка
отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.
9) Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,
дана 23.08. 2018. године, у 11 часова на адреси Булевар краља Александра 73, Београд,
канцеларија број 94, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
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10) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на
основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.
11) Контакт: javnenabavke@etf.bg.ac.rs
6.3 ПАРТИЈЕ
Предметна набавка није обликована по партијама.
6.4 ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
6.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни
или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је Наручилац
примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда.
Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.
Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношње понуда.
6.6 УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
6.7 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди
наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не можебити већи од 50% као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у
уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава
све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
Понуђач који наступа са подизвођачем мора самостално да испуни обавезне услове из члана
75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН. Такође, подизвођач мора самостално да испуни обавезне услове из
члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН. Услов за тачку 5 списка понуђач и подизвођач
испуњавају заједно.
6.8 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
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Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 81. став 4.ЗЈН, 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.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од
1) до 4) ЗЈН. Услов за тачке 5 и 6 списка, понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.
6.9 ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Понуђенa добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким
карактеристикама.
Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна. Рок плаћања је 15 календарских
дана од дана пријема исправног рачуна, са пратећом документациојом за плаћање.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, сукцесивно
и сл). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неисправном.
6.10 ЦЕНА
Цена у понуди мора да буде изражена без ПДВ у динарима или у еврима. У случају да је цена у понуди
изражена у еврима, ради упоређивања и рангирања понуда, прерачун у динаре вршиће се по средњем
девизном курсу НБС на дан отварања понуда.
Плаћање за сваку конкретну испоруку добара, вршиће се у динарској противвредности по средњем
девизном курсу НБС на дан издавања профактуре.
6.11 ПОДАЦИ О ОРГАНИМА КОД КОЈИХ СЕ МОГУ ДОБИТИ ПОДАЦИ У ВЕЗИ СА
ИЗВРШЕЊЕМ УГОВОРА КАДА ЈЕ ПОЗИВ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
Позив у предметној јавној набавци није објављен на страном језику.
6.12 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Средство финансијског обезбеђења којим ће добављачи који су потписници оквирног споразума
обезбедити испуњење својих обавеза: добављачи који су потписници оквирног
споразума достављају након закључивања оквирног споразума, а најкасније у року од 7 дана од дана
закључивања оквирног споразума, једну бланко соло меницу као средство обезбеђења за добро
извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне.
Меница мора бити
регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, оверену од
пословне банке изабраног понуђача.
Уз меницу, добављач доставља менично овлашћење за наручиоца да меницу може попунити у
складу са оквирним споразумом и закљученим појединачним уговором.
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6.13 ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉ
ЉИВОСТИ
Предметна
располагање.

набавка

не

сад
садржи

поверљиве

информације

које

наручилац

ставља

на

6.14 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИ
ИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може у писаном обликку на адресу Универзитет у Београду – Електротехнички факултет,
Булевар краља Александра 73, Београд
Б
или на e-mail Контакт: javnenabavke@etf.bg.ac.rs,тражити
javnenabavke@etf.bg.ac.rs
додатне информације или поојашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре
истека рока за подношење понуд
да, а Наручилац ће на захтеве понуђача одговори
орити у писаном облику у
року од три дана од дана пријем
ма захтева понуђача и истовремено ту информа
ормацију ће доставити свим
другим заинтересованим лицим
ма за која има сазнања да су примила конкурсну
рсну документацију и
објавити је на Порталу јавних набавки
на
и на својој интернет страници. На истом месту ће објавити и
измене и допуне конкурсне докуументације.
Комуникација између пон
нуђача и наручиоца се врши на начин описан
исан у члану 20. ЗЈН, и то:
путем електронске пооште, факса или поште;
ако је документ из поступка
пост
јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила доста
стављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог докуме
мента, што је друга страна
дужна да то и учини
и када
ка је то неопходно као доказ да је извршено
ено достављање.
Ако Наручилац измени или
ли допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дуж
жан је да продужи рок за подношење понуда.
Обавештење о продужењу рока биће објављена Порталу јавних набаввки и на својој интернет
страни.
Тражење додатних информа
мација и појашњења телефоном није дозвољено
ено.
6.15 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА
А, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Е
Наручилац може, после отварања
от
понуде, да у писменом облику захте
ахтева од понуђача додатна
објашњења која ће помоћи при
п
прегледу, и вредновању понуде, а мож
же и да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог
њ
подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Наручилац може уз сагласност
асност понуђача, да изврши исправке рачуунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јеединичне и укупне цене, меродавна је јединична
на цена.
Ако се понуђач не сагласи
си са исправком рачунских грешака, наруч
чилац ће такву понуду
одбити као неприхватљиву.
6.16 ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ЧИН ПРЕГОВАРАЊА Како
је предметни поступак – отворени
от
поступак јавне набавке, не постоје елеементи о којима
ће се преговарати.
6.17 КРИТЕРИЈУМ
Наручилац ће закључити
и оквирни споразум са 6 понуђача кооји испуњавају услове
прописане конкурсном докумен
нтацијом.
Критеријум за закључењее оквирног споразума ће бити „најнижа цена
цена“.
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6.18 ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају једнаку цену и рангиране су као шеста понуда, оквирни
споразум ће се закључити са понуђачем чија понуда има већу вредност у потврдама у којима се
приказују раније реализовани уговори.
У случају да две или више понуда и после употребе додатног елемента критеријума имају
исти ранг, уговор ће бити додељен понуђачу који је раније предао понуду.
6.19 ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Изјава – Образац 10).
6.20 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице. који има
интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке 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. Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу: Универзитет у БеоградуЕлектротехнички факултет, електронском поштом на e-мaил: Контакт: javnenabavke@etf.bg.ac.rs
, или препорученом пошиљком са повратницом.
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.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о обустави поступка јавне набавке из
чл. 109. Закона или одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а
Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана oбjaвљивaњa oдлукe нa Пoртaлу
jaвних нaбaвки.
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 ст. 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека
тог рока.
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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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00
динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 84030678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број ____________ (уписaти брoj jaвнe нaбaвкe),
сврха уплате: ЗЗП; УБ- ЕТФ; ___________ (уписaти брoj jaвнe нaбaвкe), корисник: буџет Републике
Србије.
Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају све радње наручиоца предузете после истека рока за
подношење понуда, укључујући и одлуку о додели уговора о јавној набавци и одлуку о обустави
поступка јавне набавке такса износи 120.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра
плаћања: 153 или 253, позив на број ____________ (уписaти брoj jaвнe нaбaвкe), сврха уплате: ЗЗП; УБЕТФ; ___________ (уписaти брoj jaвнe нaбaвкe), корисник: буџет Републике Србије.
Подносилац захтева је уз захтев за заштиту права дужан да достави потврду привредног субјекта (банке
или поште) да је извршена уплата прописане таксе коначно реализована. Доказ мора садржати јасан
печат банке (поште) и потпис овлашћеног лица са видљивим датумом реализације уплате и јасно
назначен број јавне набавке за коју се предметни захтев подноси.
У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на
интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати таксе, у смислу члана
151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона која садржи
следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе што значи да потврда мора да садржи податак да је
налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. Закона чије се уплата врши;
(4) број рачуна буџета: 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
републичке административне 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
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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.
Примерке правилно попуњених налога за пренос можете видети на интернет страници Републичке
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права мора садржати:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне елементе, наручилац ће такав
захтев одбацити закључком.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
6.21 ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Оквирни споразум ће бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
Оквирни споразум почиње да важи – од 01.10.2018. године.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ЗА ПОНУЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач______________________________________________________ (навести назив понуђача) у
отвореном поступку набавке, добара – рачунари и рачунарска опрема, редни број јавне набавке 10/18,
испуњава све услове из чл. 75 Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
-

-

Датум:

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
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 је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да му није изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за
подношење понуда;

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА

_______________

Место: ____________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за јавну набавку добара – рачунари и рачунарска опрема, ЈН 10/18
Укупна понуђена цена без ПДВ-а је _____________________динара/евра (заокружити валуту)

Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.
Услови плаћања и рок плаћања: 30 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна за
испоручена добра .
Рок за испоруку добара: према појединачним позивима и роковима дефинисаним у
Наруџбеницама
Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (рок не може бити краћи од 30 дана).
Место испоруке: седиште Наручиоца - Булевар краља Александра 73.

Место и датум
__________________

Понуђач
________________________________
Потпис и печат овлашћеног лица

М.П.

НАПОМЕНА: Образац понуде овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери
печатом, уколико наступа самостално или са подизвођачем.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац
понуде потписују, 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 уз
приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача
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ПРИЛОГ 1
ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(КАДА НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)
Пословно име понуђача:

Адреса седишта:

Лице за контакт:

Електронска адреса (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Порески број понуђача (ПИБ):

Матични број понуђача:

Број рачуна:
Заступник понуђача наведен у
Агенцији за привредне регистре
који може потписати уговор
Категоризација
предузећа
(заокружити)

Микро, Мало, Средње, Велико, Физичко лице

(Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење
заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати
уговор у јавној набавци)
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ПРИЛОГ 2
ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)
Пословно име понуђача:

Адреса седишта:

Лице за контакт:

Електронска адреса (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Порески број понуђача (ПИБ):

Матични број понуђача:

Број рачуна:
*Заступник понуђача наведен у
Агенцији за привредне регистре
који може потписати уговор
Микро, Мало, Средње, Велико, Физичко лице
Категоризација
предузећа
(заокружити)
Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење
заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати
уговор у јавној набавци.
*Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе потписати
уговор.
Ову изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.
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ПРИЛОГ 3
ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име подизвођача:

Адреса седишта:

Лице за контакт:

e-mail:

Телефон:

Телефакс:

Порески број подизвођача: (ПИБ):

Матични број подизвођача:
Број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
коју ће поверити овом подизвођачу,
не већи од 50%.
Део предмета набавке који ће
извршити преко овог подизвођача:
Категоризација
предузећа
(заокружити)

Микро, Мало, Средње, Велико, Физичко лице

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког
подизвођача посебно.

25

8 МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
о набавци и испоруци добара – рачунари и рачунарска опрема,
ЈН 10/18

закључен између:
Наручиоца:
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ул. Булевар краља Александра
бр.73, матични број 7032498, ПИБ 100206130, кога заступа вд декан проф.др Мило Томашевић (у
даљем тексту: Наручилац)
и
Добављача
_________________________________________________,
из
______________________,
ул.
_______________бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________, рачун бр.
_________________
код пословне банке ________________, које заступа директор
________________, (у даљем тексту Добављач 1-6)
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
-

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број
68/15, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добарарачунари и рачунарска опрема, ЈН 10/18, са циљем закључивања оквирног споразума са шест
понуђача на период од две године;

-

да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума бр.
од
2018, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између
Наручиоца и Добављача 1 до 6;

-

да је Добављач 1 доставио Понуду заведену код Наручиоца под бр.
од
2018, која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту:
Понуда Добављача 1),

-

да је Добављач 2 доставио Понуду заведену код Наручиоца под бр.
од
2018, која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту:
Понуда Добављача 2),

-

да је Добављач 3 доставио Понуду заведену код Наручиоца под бр.
од
2018, која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту:
Понуда Добављача 3)

.......

-

овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање наруџбенице;
обавеза настаје издавањем појединачне наруџбенице, на основу овог оквирног
споразума.
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Предмет оквирног споразума
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање наруџбеница на основу
овог оквирног споразума, за набавку и испоруку добара – рачунара и рачунарске опреме, између
Наручиоца и 6 Добављача , у складу са условима из конкурсне документације за ЈН 10/18,
понудом Добављача, техничком спецификацијом из конкурсне документације, одредбама овог
оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.
Подизвођач
Члан 2.
Добављач наступа са подизвођачем ________________________________, који ће делимично
извршити предметну набавку у делу _________________________________.
Важење оквирног споразума
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу 01.10.2018.
године.
Вредност оквирног споразума, цене у оквирном споразуму и начин промене цена
Члан 4.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи ___________ динара, без ПДВ-а
(Наручилац приликом потписивања оквирног споразума , уписује укупну планирану вредност ове
набавке).
Цене су исказане у понуди Добављача, без ПДВ-а.
Цене за набавку и испоруку добара који су предмет ове ЈН, фиксне су током читавог периода
важења оквирног споразума.
Начин и услови издавања појединачних наруџбеница
Члан 5.
Након закључења оквирног споразума, када настане конкретна потреба Наручиоца за
предметом набавке, Наручилац ће упутити позив на све адресе са прецизно наведеном врстом робе
и потребном количином и најповољнијем добављачу издати Наруџбеницу.
Рок за испоруку ће бити наглашен при сваком позиву за подношење понудаи дефинисан у
свакој наруџбеници.
Услови и рок плаћања
Члан 6.
-

за сваку испоруку Испоручилац ће испоставити фактуру која ће бити плаћена у року од 30
дана од дана пријема исправног рачуна Испоручиоца и потписане и оверене наруџбенице, на
основу верификоване отпремнице-пријемнице о примопредаји добара.

Уговорна казна
Члан 7.
Уколико Добављач коме је издата појединачна наруџбеница на основу овог оквирног
споразума не изврши набавку и испоруку добара у уговореном року, обавезан је да за сваки дан
кашњења плати Наручиоцу износ од 0,5% вредности конкретне наруџбенице, с тим да укупан
износ уговорне казне по тој наруџбеници не може прећи 10% вредности наруџбенице.
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Уколико Добављач коме је издата наруџбеница на основу овог оквирног споразума не
изврши
испоруку добара или је изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у
износу од 10% вредности конкретне наруџбенице.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева
накнаду штете.
Средства финансијског обезбеђења
Члан 8.
Добављач се обавезује да најкасније у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног
споразума, преда Наручиоцу једну бланко соло меницу, као обезбеђење за добро извршење посла
из овог оквирног споразума, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање,
а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице
је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

Раскид оквирног споразума
Члан 9.
Овај оквирни споразум може бити раскинут споразумом уговорних страна сачињеним у
писменој форми.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај оквирни споразум у случају када
друга страна не испуњава своје уговором преузете обавезе.
Страна која намерава да раскине оквирни споразум, дужна је да другу уговорну страну
писменим путем обавести о својој намери. По истеку 7 (седам) дана од дана пријема писменог
обавештења, оквирни споразум ће се сматрати раскинутим.

Посебне и завршне одредбе
Члан 10.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона
који регулишу облигационе односе и других прописа који регулишу ову материју.

28

Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају
споразумно.
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у
Београду.
Члан 12.

Овај оквирни споразум је закључен у довољном броју истоветних примерака, од којих по 2
(два) припадају свакој страни у оквирном споразуму.

За ДОБАВЉАЧА

За НАРУЧИОЦА
ВД Декан
Проф.др Мило Томашевић
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9 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ИЗЈАВА
О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ
ПОНУДЕ
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у
предметном поступку јавне набавке имао следеће трошкове:

НАЗИВ ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА
РСД без ПДВ-а
РСД без ПДВ-а
РСД без ПДВ-а
РСД без ПДВ-а
РСД без ПДВ-а
РСД без ПДВ-а
РСД без ПДВ-а

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени
у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
Датум:

М.П.
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Потпис понуђача

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ И ИЗЈАВЕ ИЗ ЧЛ. 75.СТАВ 2. ЗЈН

ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:
- да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима;

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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11. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ – СТРУЧНА РЕФЕРЕНЦА

НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
ТЕЛЕФОН:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) под (2) Закона о јавним набавкама, издаје се
ПОТВРДА ПРЕТХОДНОГ КУПЦА / НАРУЧИОЦА којом се потврђује да је понуђач
___________________________________________________________________, (назив и седиште
понуђача),
купцу/наручиоцу
извршио
испоруку
следећих
добара:
__________________________________________________________________________________
(који су предмет ове јавне набавке).
Вредност наведене испоруке: ___________________ (без ПДВ)
Временски период у коме су реализоване испоруке: ________________________
Потвда се издаје на захтев понуђача ___________________________________ (назив понуђача)
ради учешћа у ЈН за набавку добара – рачунари и рачунарска опрема, за потребе Универзитета у
Београду – Електротехничког факултета, и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

М.П. Законски заступник
У _____________
Дана_____________

Попунити сва поља и све податке купца / наручиоца. По потреби, образац умножити у више
примерака и попунити за сваког купца / наручиоца. Потврду оверава печатом и потписом
законски заступник претходног купца/наручиоца. Унети датум и место овере.
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