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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1/2007 је набавка добара-набавка рачунарске опреме,
ОРН: 30230000 рачунарска опрема и ОРН: 38652120 видео пројектори

2. Партије
Набавка је обликована у две партије и то:
ПАРТИЈА 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сервер
UPS
Бежични рутер
Радна станица
Монитор ‐тип 1
Монитор ‐тип 2
Лаптоп и торба
Мултифункционални ласерски уређај A4
Фото скенер
HDD диск

комада 1
комада 1
комада 4
комада 9
комада 7
комада 2
комада 1
комада 2
комада 1
комада 1

ОРН: 30230000 рачунарска опрема
ПАРТИЈА 2
1
2
3

Пројектор
Носач за пројектор
ОСТАЛО: Монтажа опреме, инсталациони
материјал, тестирање, пуштање у рад и обука за
коришћење

комада 1
комада 1

ОРН: 38652120 видео пројектори

3.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Архив Југославије
Адреса: Београд, Васе Пелагића 33
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Интернет страница: http//www.arhivyu.rs

4.Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

5.Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Јелена Виловић
Е - mail адреса: jelena.v@arhivyu.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
ПАРТИЈА 1
1
Сервер
2
UPS
3
Бежични рутер
4
Радна станица
5
Монитор -тип 1
6
Монитор -тип 2
7
Лаптоп и торба
8
Мултифункционални ласерски уређај A4
9
Фото скенер
10 HDD диск
ПАРТИЈА 2
1
Пројектор и инсталација
2
Носач за пројектор
3
ОСТАЛО: Монтажа опреме, тестирање,
пуштање у рад и обука за коришћење

комада 1
комада 1
комада 4
комада 9
комада 7
комада 2
комада 1
комада 2
комада 1
комада 1
комада 1
комада 1

ПАРТИЈА 1
1. СЕРВЕР
Tip kućišta: Rek montažni 19” sa samomontažnim (tool‐less) šinama
Rack visina: 2U
OS: Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 Standard Edition
Diskovi – skladišna mesta: 12 x 3.5” mesta
Skladišni kapacitet:
48TB upotrebom 12HDD‐ova 3.5” SATA (7.2K): 4TB, RAID5 ili RAID6 ili
konfigurabilan preko PERC 2x2.5” SAS (15K) 600GB, na RAID1 za OS
RAID Kontroler : PERC H730
Procesor: Intel Xeon E5‐2630 v3 2.4GHz, 20M Cache, 85W
Memorija: 32GB ECC
Napajanje: Redundantno (2x hot‐plug 750W)

2. UPS 2200VA RM 230V Network Card
Specifikacija:
Montažni na 19” rek sa opcijom konverzije na stand‐alone
Operativni režim: online sa dvostrukom konverzijom
Opcija mrežnog upravljanja: DA
Led panel: DA
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Ulazne karakteristike:
Nominalna ulazni napon: 230V
Operativni opseg ulaznog napona: 160 ‐ 275V
Ulazna frekvencija (opseg): 40 ‐ 70 Hz (auto sensing)
Ulazni priključak: Schuko CEE 7 / EU1‐16P
Izlazne karakteristike:
Izlazni kapacitet: 1.98 KW / 2.2 kVA
Maksimalna konfigurabilna snaga: 1.98 KW / 2.2 kVA
Nominalni izlazni napon: 230V
Distorzija izlaznog napona: manja od 2%
Izlazna frekvencija: 50/60Hz +/‐ 3 Hz
Factor opterećenja: 3:1
Tip: Sine Wave

3. БЕЖИЧНИ РУТЕР
Modovi rada: AP Rou ter Mode
Tip antene: Izmenjiva
Brzina: 11n do 300Mbps; r\n11g do 54Mbps; r\n11b do 11Mbps
Frekvencija: 2.4‐2.4835GHz
Unutrašnji/spoljašnji: Korišćenje unutar objekta
LAN portovi: 1x WAN, 4x LAN

4. РАДНА СТАНИЦА - - BRAND NAME
Processor: 6th Generation Intel® Core™ i3 processor или бољи
Memorija: минимум 4 GB DDR4‐2133 SDRAM (1 x 4 GB) (Transfer rates up to 2133 MT/s) ; Memory
slots: минимум 2 DIMM
HDD: минимум 500 GB 7200 rpm SATA
Optički uređaj: минимум CD‐DVD RW
Grafika: Integrated
Portovi:
Front: минимум 2 USB 2.0 и 1 microphone/headphone combo
Back: минимум 4 USB 2.0 , 2 USB 3.0, 1 DVI‐D, 1 VGA и 1 RJ‐45
Audio: Integrated
Mrežni interfejs: LAN Integrated 10/100/1000 GbE
Električno napajanje: не више од 180 W
Periferni uređaji: USB keyboard + USB Mouse
Operativni sistem: Windows 10 Pro

5. МОНИТОР - TIP 1 :
Tip ekrana: TFT‐LCD
Tip pozadinskog svetla: W‐LED system
Veličina ekrana (dijagonala): 21.5 inch / 54.6 cm
Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 at 60 Hz
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Veličina piksela: 0.248x 0.248 mm
Odnos širina/visina: 16:9
Osvetljenje: 250cd/m²
Odnos kontrasta:
1000:1 (typical)
10 000 000:1 dynamic
Ugao gledanja: 170° horizontal, 160° vertical
Vreme odziva: 5ms (typical)
Podesivo podnožje: Tilt 5/20 degree
Povezivanje: VGA, DVI‐D
Operating temperature range: 0 to 40°C
Operating humidity range : 20% ‐ 80%

6. МОНИТОР - TIP 2 :
Tip: IPS, аnti glare with hard coat 3H
Veličina ekrana (dijagonala): 24"
Odnos širina/visina: 16:10
Optimalna rezolucija: 1920 x 1200 at 60 Hz
Veličina piksela: 0.27 mm
Osvetljenje: 300 cd/m² (typical)
Odnos kontrasta:
1000:1 (typical)
2000000:1 dynamic
Ugao gledanja: 178° horizontal, 178° vertical
Vreme odziva: 8 ms gray to gray Typical
Podesivo podnožje: Height‐adjustable stand, tilt , swivel , pivot and built in cable‐management
Povezivanje:
1 Digital Visual Interface connectors (DVI‐D) with HDCP
1 DisplayPort(DP)
1 Video Graphics Array (VGA)
1 USB 2.0 upstream port
4 USB 2.0 downstream ports
Input voltage: 100 to 240 VAC
Power consumption :

72 W (maximum)

38 W (typical)

less than 0.5 W (standby)
Operating temperature range: 0 to 40°C
Operating humidity range : 10% ‐ 80% (non‐condensing)

7.
ЛАПТОП И ТОРБА
Procesor: Intel® Core™ i5 Model procesora: i5‐7200U Broj jezgara procesora: 2 Broj logičkih
jezgara (niti): 4 Radni takt procesora: 2.5 GHz (3.1 GHz) Keš memorija procesora: 3MB Intel®
Smart cache Ostalo: Hyper‐Threading, 14nm, Kaby Lake
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Memorija: 4GB Tip memorije: DDR4 Radni takt memorije: 2.400MHz Broj slotova: 2 Popunjeni
slotovi: 1 Maksimalno podržano: 16GB
Hard disk: Hard disk Hard disk: 1TB Broj obrtaja diska: 5.400rpm Hard disk interfejs: SATA
Grafička kartica: AMD® Radeon™ Model grafike: Radeon™ R5 M420X Količina grafičke
memorije: 2GB Tip grafičke memorije: GDDR3
Ekran: 15.6" Rezolucija ekrana: 1.366 x 768 Format rezolucije: WXGA Tip panela: LED, HD
Ostalo: Anti‐glare
Optički uređaj: DVD±RW DL
Mreža: Wi‐Fi: Da Bežični mrežni standardi: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.11ac Model: Dell 1810 Bluetooth™: Da Žična mreža (LAN):
10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) Ostale osobine: Dual Band
Povezivanje: HDMI priključci: 1x HDMI VGA D‐sub: 1 Ukupno USB priključaka: 3 USB 3.0
priključci: 2 USB 2.0 priključci: 1 RJ‐45 (LAN): 1 Audio: 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) Čitač kartica:
Da Ostali priključci / Slotovi: Kensington security
Web kamera: Rezolucija: 1 Megapiksel Snimanje videa: HD 720p
Način unosa podataka: Slovni raspored tastera: EN (US) Numerički deo tastature: Da Ostalo:
Multi‐touch touchpad, Chiclet (island style)
Baterija: Broj ćelija baterije: 4‐Cell (40WHr)
Garancija: минимално 36 meseci
Operativni sistem: Windows 10 Pro
ТОРБА ЗА ЛАПТОП

материјал: платно
боја: црна
информација о компатибилности: 15.6"

8. ВИШЕНАМЕНСКИ УРЕЂАЈ (ШТАМПА, КОПИРАЊЕ, СКЕНИРАЊЕ) СА КАБЛОМ
Ports: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX
КОПИРАЊЕ

Maximum number of copies: up to 99
Copy reduce / enlarge settings: 25 to 400%
Copy speed (black, normal): Up to 30 cpm (Letter), 28 cpm (A4)
Copy resolution: 600 x 600 dpi
OKRUŽENJE

Acoustic power emissions: 6.6 B(A) (printing at 28 ppm)
Operating humidity range: 30 to 70% RH
Storage humidity: 10 to 90% RH
Recommended operating temperature range: 17.5 to 25ºC
МЕМОРИЈА
Memory, standard: 256 MB
РУКОВАЊЕ ПАПИРОМ

Input capacity: Up to 260 sheets
Input capacity, priority tray (envelopes) : Up to 10
Output capacity: Up to 150 sheets
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Media sizes supported (metric) A4; A5; A6; B5 (JIS)
Media types Paper (laser, plain, photo, rough, vellum), envelopes, labels, cardstock, postcards
Media weight supported (metric) 60 to 163 g/m²
РУКОВАЊЕ ПАПИРОМ - ADF

Automatic document feeder capacity: 35 sheets of 75.2 g/m² (20 lb) plain paper
Media size, ADF (metric) :A4
Media weight supported, ADF (metric): 70 to 90 g/m²
РУКОВАЊЕ ПАПИРОМ - duplexer

Recommended media weight, duplex (metric): 60 to 105 g/m²
Media sizes, duplex (metric): A4; A5; A6; B5 (JIS); B6
ДИМЕНЗИЈЕ

Maximum dimensions (W x D x H, metric): 403 x 407.4 x 311.5 mm
Weight (metric): 9.4 kg

ШТАМПА
Number of print cartridges:1 Black cartridge, 1 drum
СПЕЦИФИКАЦИЈА ШТАМПЕ

Print technology: Laser
Duplex printing : Automatic (standard)
Print resolution (best): Up to 1200 x 1200 dpi
Maximum print area (metric): 214 x 356 mm
Print speed black: Normal: Up to 28 ppm
Monthly duty cycle (A4): Up to 30,000 pages
Recommended monthly page volume: 250 to 2,500
Print languages: PCL5c; PCL6; PS; PCLm; PDF; URF; PWG
Processor speed: 800 MHz
СКЕНИРАЊЕ

Scan technology: CIS
Scan speed (normal): Up to 15 ppm
Scan resolution, hardware: Up to 300 x 300 dpi (color and mono, ADF); Up to 600 x 600 dpi
(color, flatbed); Up to 1200 x 1200 dpi (mono, flatbed)
Levels of grayscale: 256
Bit depth: 24‐bit
Duplex ADF scanning: No
Maximum flatbed scan size (metric): 215.9 x 297 mm
Minimum ADF scan size (metric): 148.5 x 210 mm
Maximum ADF scan size (metric): 215.9 x 297 mm
Twain version: Version 1.9 (Legacy OS); Version 2.1 (Windows 7 or higher)
СИСТЕМСКИ ЗАХТЕВИ

Minimum system requirements for Windows: Windows: 10, 8, 7 (32‐bit or 64‐bit): 2 GB
available hard disk space, CD‐ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet
Explorer;
9. СКЕНЕР
Scanner type: Flatbed color image Scanner

9

Hardware Resolution:
4800 x 9600 dpi
6400 x 9600 dpi with Micro Step Drive™ technology
Maximum Interpolated Resolution: 12,800 x 12,800 dpi
Color Bit Depth: 48‐bits per pixel internal / external
Grayscale Bit Depth: 16‐bits per pixel internal / external
Output Resolution: 4.0 Dmax
Effective Pixels:
40,800 x 56,160 (4800 dpi)
37,760 x 62,336 (6400 dpi)
Maximum Scan Area: 8.5" x 11.7"
Light Source: ReadyScan LED technology
Scanning Speed:
High‐speed mode: 4800 dpi
Full color: 10.8 msec / line (approx.)
Monochrome: 10.8 msec / line(approx.)
Optical Density: 4.0 Dmax
High Pass Optics:
Anti‐reflective optical coatings
High‐reflection mirror
TRANSPARENCY ADAPTER:

Supported Film Size:
35 mm slides (12 frames)
35 mm film strips (18 frames)
Medium format film (1 frame, up to 6 x 20 cm)
4" x 5" film (1 frame)
Dust/Scratch Removal:
Digital Dust Correction via Epson Scan
Digital ICE Technologies for Film and Prints
Optional Fluid Mount (scanning fluid and supplies not included)
Transparency Size:
Transparency adapter: 8" x 10" (max size)
Transparency adapter using film holders/fluid mount: 5.9" x 9.74"

10. HDD ДИСК
Тип: Interni
Формат: 3.5"
Конекција: SATA III
Капацитет: 4TB HDD
Број обртаја: 7200 RPM
Бафер: 128 MB
Гаранција: минимално 60 месеци
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ПАРТИЈА 2
11. ПРОЈЕКТОР
Native Resolution: WXGA (1280x800)
Display Technology: 0.65” WXGA, DC3 chip DLP® Technology by Texas Instruments
Brightness ‐ BRIGHT mode: 5000 ANSI Lumens
Contrast : 15,000:1
Noise Level: 27dB (Eco+ mode min)
Lamp Life: 4000 hr Eco+ Mode / 2500 hr Bright Mode
Projection Lens:
Throw Ratio 1.45~2.17:1
Focus / Zoom Type Manual Focus / 1.5x Manual Zoom
F Number 2.42~2.98
Focal length 20.77~31.13 mm
Projection Distance: 1.2 ‐ 10m
Image Size: 0.76 ‐ 7.62m (30” ‐ 300”) Diagonal 16:10
Offset: 112% +5%
Lens Shift: +20% Vertical
Weight / Dimensions: (W x D x H) 4.5Kg / 386 x 280 x 162mm (inc. feet)
Remote Control: Full function remote with laser pointer, mouse control and direct source selecting
INPUTS :
HDMI (1.4a 3D support)
DVI‐D (HDCP supported)
2 x VGA (15 pin D‐Sub)
S‐Video (4 pin Mini DIN)
Composite (RCA)
USB‐B (Display)
2x USB‐A (Reader / WiFi)
3x Audio In (3.5mm jack / RCA)
CONTROL: RJ45 (Crestron/Extron/PJ‐Link/Telnet) [Operation during standby mode ‐ ECO standby must
be set to off]
OUTPUT :
VGA Out (PC monitor loop‐through)
+12V trigger (3.5mm jack)
Audio Out (3.5mm jack)
USB (Remote Mouse)
Audio: 30W (2 x 15W)
Aspect Ratio: 16:10 native, 4:3/16:9 compatible
Keystone Correction: Vertical ±40°
On Screen Display: 18 Languages: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch,
Russian, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish, Arabic & Farsi
Compatible Resolutions: UXGA, SXGA+, HD, WXGA, XGA, SVGA
2D Video Compatibility: PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p
3D Video Compatibility: Mandatory HDMI 1.4 3D formats, 120Hz frame sequential (up to 720p)
3D Viewing: Requires Optoma DLP® Link™ active shutter glasses – sold separately
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Uniformity: 85%
Displayable Colours: 1.07 Billion
Horizontal Scan Rate: 15 ‐ 91kHz
Vertical Scan Rate: 24 ‐ 120Hz
Power Supply: 100 ‐ 240V, 50 ‐ 60Hz
Power Consumption:
345W Bright mode, 279W Eco mode <0.5W standby mode
325W ECO mode <0.5W Standby mode
Security: Kensington Lock Port, Password Protection, Keypad Lock, Security Bar
Standard Accessories: AC power cord, VGA cable, Infra‐red remote control, Batteries x 2, Quick start
card, WEEE card, Warranty card
RoHS: Compliant

12. НОСАЧ ПРОЈЕКТОРА
Носивост: 25 kg
Дужина: Podesiva od 160 do 1170 mm
Остало:
adjustment angle: left/right +/‐ 10°
tilt 0° ‐ 30°
rotation 0° ‐ 360°

1. ОСТАЛО: Монтажа опреме, тестирање, пуштање у рад и обука за коришћење.
Место и начин испоруке
Место испоруке је седиште Наручиоца.
Начин спровођења контроле
Контрола испоручених добара се врши од стране овлашћених представника
Наручиоца. Контрола испоручених добара обухвата квантитативни и квалитативни
пријем испоручених добара о чему се сачињавају записници, које потписују
представници Наручиоца и понуђача.
Обезбеђење гаранције квалитета
Контролом испоручених добара од стране овлашћених представника Наручиоца
врши се оцена да ли испоручена добра и услуге испуњавају захтеве из техничке
спецификације и уговорени квалитет.
Рок за испоруку добара
Рок за испоруку добара је најдуже до 40 календарских дана од дана закључења
уговора о чему се сачињава записник о квантитативном пријему добара. Рок за
квалитативни пријем добара (контрола испоручених добара) и инсталацију добара
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је 30 календарских дана од дана потписивања записника о квантитативном пријему
добара.
Начин и услови плаћања:
Плаћање ће се извршити након потписивања записника о коначној испоруци
добара, без примедби.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин
дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
конкурсне
документације),
којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до
Да он и његов законски заступник 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
није осуђиван за неко од кривичних конкурсном документацијом
дела као члан организоване
криминалне
групе,
да
није
осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело
примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);

3.

Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4.

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
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обављања делатности која је на
снази у време. подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем
1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и
4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ
(Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и
чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави
ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и
оверену печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а
додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у
поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 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.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа
о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у
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остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености
обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
(свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да
достави:


ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,,
односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда
не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су
у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно
је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ
СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом
се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано
за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има
више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
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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 (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази
у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, и то:
- доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани
у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре - www. apr.gov.rs.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ.
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.
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће
се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин 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, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају
истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
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 исти гарантни рок и исти рок испоруке. 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
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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V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац
2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом,
(Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом
(Образац 6).
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку рачунарске
опреме по партијама, ЈН број 1/2017
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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.

22

5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – набавка рачунарске опреме
ПАРТИЈА 1
ПАРТИЈА 1
1
Сервер
2
UPS
3
Бежични рутер
4
Радна станица
5
Монитор -тип 1
6
Монитор -тип 2
7
Лаптоп и торба
8
Мултифункционални ласерски уређај A4
9
Фото скенер
10 HDD диск

комада 1
комада 1
комада 4
комада 9
комада 7
комада 2
комада 1
комада 2
комада 1
комада 1

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

________________________________
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ПАРТИЈА 2
ПАРТИЈА 2
1 Пројектор и инсталација
2 Носач за пројектор
3 ОСТАЛО: Монтажа опреме, тестирање,
пуштање у рад и обука за коришћење

комада 1
комада 1

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
Пошто је предмет јавне набавке обликован у две партије, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 1
Предмет
ЈН

Количина

1
Сервер

2
1

UPS

1

Бежични
рутер

4

Радна
станица

9

Монитор ‐
тип 1

7

Монитор ‐
тип 2

2

Лаптоп и
торба

1

Мултифункц
ионални
ласерски
уређај A4

2

Фото скенер

1

HDD диск

1

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна
цена без
ПДВ-а
5 (2x3)

Укупна
цена са
ПДВ-ом
6 (2x4)

УКУПНО:
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ПАРТИЈА 2
Предмет
ЈН

Количина

1

2
1

Пројектор

Носач за
пројектор

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна
цена без
ПДВ-а
5 (2x3)

Укупна
цена са
ПДВ-ом
6 (2x4)

1

ОСТАЛО:
Монтажа
опреме,
тестирање,
пуштање у
рад и обука
за
коришћење

УКУПНО:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони
2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

27

(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке рачунарске опреме по партијама, бр 1/2017, 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 ЗЈН 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) ЗЈН.
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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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке рачунарске опреме по партијама број 1/2017,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове
испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке рачунарске опреме по партијама број 1/2017,
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

30

VI МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О НАБАВЦИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ПАРТИЈА 1
Закључен између:

1. Архива Југославије са седиштем у Београду, улица Васе Пелагића број
33, ПИБ:101288268, Матични број: 07030673; број рачуна: 840-925664-52; назив
банке: Управа за трезор; телефон: 011/3690252; телефакс:011/3066635, кога
заступа Миладин Милошевић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац) и
2._________________________________________________, са седиштем у
______________________________, улица _____________________, број _______
ПIБ: ________________________Матични број: ____________________________
број рачуна: _________________________, назив банке: _____________________
,
телефон: _________________________ телефакс: ___________________________
,
кога заступа ______________________________________(у
Испоручилац).

даљем

тексту:

Основ уговора:
ЈНМВ Број 1/2017
Број и датум одлуке о додели уговора: __________________________________
Понуда изабраног понуђача бр. __________ од __________ 2017. године

Члан 1.
Предмет уговора је набавка и испорука рачунарске опреме, и то:
ПАРТИЈА 1
1
Сервер
2
UPS
3
Бежични рутер
4
Радна станица
5
Монитор -тип 1

комада 1
комада 1
комада 4
комада 9
комада 7
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6
7
8
9
10

Монитор -тип 2
Лаптоп и торба
Мултифункционални ласерски уређај A4
Фото скенер
HDD диск

комада 2
комада 1
комада 2
комада 1
комада 1

а у свему према усвојеној понуди Понуди Испоручиоца број _______ од
_______ 2017. године, која чини саставни део овог уговора.

Члан 2.
Испоручилац преузима обавезу да Наручиоцу испоручи опрему
специфицирану чланом 1 овог уговора, а Наручилац се обавезује да преузме и
плати Испоручиоцу вредност те опреме према уговореној цени.

Члан 3.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу на име испоручене опреме исплати
цену у износу од ___________________________________ РСД, словима
(__________________________________________), без обрачунатог пореза на
додатну вредност под следећим условима: у року од 30 дана од дана
испостављања фактуре Испоручиоца.

Члан 4.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене опреме и обавезује се да без
одлагања, о свом трошку, отклони сваки квар или изврши замену опреме, који није
последица неправилног руковања од стране Наручиоца.
Гарантни рок у складу са ставом 1 овог члана је предвиђен гарантним листом
произвођача опреме.

Члан 5
Испоручилац се обавезује да уговорену испоруку изврши у року од ____
календарских дана од дана потписивања уговора, о чему се сачињава записник о
квантитативном пријему добара, а Наручилац се обавезује да обезбеди просторије
и услове за испоруку уговорене опреме.
Рок за квалитативни пријем добара (контрола испоручених добара) и
инсталацију добара је 30 календарских дана од дана потписивања записника о
квантитативном пријему добара.
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Члан 6.
Испоручилац се обавезује да након закључења овог Уговора, преда
Наручиоцу неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу
банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене
вредности, без ПДВ-а и са роком важности 10 (десет) дана дужим од дана истека
рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене
обавезе, важност банкарске гаранције мора се сразмерно продужити.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у
случају да Испоручилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен уговором.

Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да се у односу на питања која нису уређена
овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима и других
позитивних прописа.

Члан 8.
Уговорне стране се обавезују да, у духу солидарности, узајамно сарађују
како би омогућиле и олакшале реализацију овог уговора и да евентуалне спорове
решавају споразумно, у противном спор ће решити стварно надлежни суд у
Београду.

Члан 9.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку
уговорну страну.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА
В.Д.ДИРЕКТОРА АРХИВА

Миладин Милошевић
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УГОВОР
О НАБАВЦИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ПАРТИЈА 2
Закључен између:

1. Архива Југославије – Установе културе од националног значаја, са
седиштем у Београду, улица Васе Пелагића број 33, ПИБ:101288268, Матични број:
07030673; број рачуна: 840-925664-52; назив банке: Управа за трезор; телефон:
011/3690252; телефакс:011/3066635, кога заступа Миладин Милошевић, в.д.
директора (у даљем тексту: Наручилац) и
2._________________________________________________, са седиштем у
______________________________, улица _____________________, број _______
ПIБ: ________________________Матични број: ____________________________
број рачуна: _________________________, назив банке: _____________________
,
телефон: _________________________ телефакс: ___________________________
,
кога заступа ______________________________________(у
Испоручилац).

даљем

тексту:

Основ уговора:
ЈНМВ Број 1/2017
Број и датум одлуке о додели уговора: __________________________________
Понуда изабраног понуђача бр. __________ од __________ 2017. године

Члан 1.
Предмет уговора је набавка и испорука рачунарске опреме, и то:
ПАРТИЈА 2
1
Пројектор и инсталација
2
Носач за пројектор
3
ОСТАЛО: Монтажа опреме, инсталациони
материјал, тестирање, пуштање у рад и обука
за коришћење

комада 1
комада 1
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а у свему према усвојеној понуди Понуди Испоручиоца број _______ од
_______ 2017. године, која чини саставни део овог уговора.

Члан 2.
Испоручилац преузима обавезу да Наручиоцу испоручи опрему
специфицирану чланом 1 овог уговора, а Наручилац се обавезује да преузме и
плати Испоручиоцу вредност те опреме према уговореној цени.

Члан 3.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу на име испоручене опреме исплати
цену у износу од ___________________________________ РСД, словима
(__________________________________________), без обрачунатог пореза на
додатну вредност под следећим условима: у року од 30 дана од дана
испостављања фактуре Испоручиоца.

Члан 4.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене опреме и обавезује се да без
одлагања, о свом трошку, отклони сваки квар или изврши замену опреме, који није
последица неправилног руковања од стране Наручиоца.
Гарантни рок у складу са ставом 1 овог члана је предвиђен гарантним листом
произвођача опреме.

Члан 5
Испоручилац се обавезује да уговорену испоруку изврши у року од ____
календарских дана од дана потписивања уговора, о чему се сачињава записник о
квантитативном пријему добара, а Наручилац се обавезује да обезбеди просторије
и услове за испоруку уговорене опреме.
Рок за квалитативни пријем добара (контрола испоручених добара) и
инсталацију добара је 30 календарских дана од дана потписивања записника о
квантитативном пријему добара.
Члан 6.
Испоручилац се обавезује да након закључења овог Уговора, преда
Наручиоцу неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу
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банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене
вредности, без ПДВ-а и са роком важности 10 (десет) дана дужим од дана истека
рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене
обавезе, важност банкарске гаранције мора се сразмерно продужити.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у
случају да Испоручилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен уговором.

Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да се у односу на питања која нису уређена
овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима и других
позитивних прописа.

Члан 8.
Уговорне стране се обавезују да, у духу солидарности, узајамно сарађују
како би омогућиле и олакшале реализацију овог уговора и да евентуалне спорове
решавају споразумно, у противном спор ће решити стварно надлежни суд у
Београду.

Члан 9.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку
уговорну страну.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА
В.Д.ДИРЕКТОРА АРХИВА

Миладин Милошевић
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
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: Архив Југославије, Васе Пелагића 33, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара – рачунарске опреме по партијама, ЈНМВ бр
1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 5.4.2017. године до 12 часова.
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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем;
 Модел уговора;
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3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка је обликована по партијама.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се иста односи на целокупну набавку
или само на одређену партију.
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за две партије, она мора бити поднета тако да
се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две партије, не
морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени
у једном примерку за обе 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 Архив Југославије,
Васе Пелагића 33, Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара - рачунарске опреме по партијама,
ЈНМВ бр 1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара - рачунарске опреме по партијама,
ЈНМВ бр 1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара - рачунарске опреме по партијама,
ЈНМВ бр 1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - рачунарске опреме по
партијама, ЈНМВ бр 1/2017 - 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.
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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 (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), 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
(Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси
са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне
документације).
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) 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,
 опису 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 поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне
документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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 30 дана од дана достављања фактуре оверене од стране
овлашћеног лица Наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. ЗЈН.
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
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач се обавезује да приликом подношења понуде достави наручиоцу оригинал
писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење
посла, плативе на први позив, обавезујућег карактера за банку. Писмо не сме имати
садржину која се односи на политику банке и нарочито одредницу да писмо не
представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
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Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да најкасније у року
од 8 дана од дана потписивања уговора достави наручиоцу:
- банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10%
вредности уговорене цене предметних услуга, чија важност мора бити
најмање 30 дана дужа од истека важности уговора. Поднета банкарска
гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без
приговора и
- Уколико Испоручилац не преда Наручиоцу банкарску гаранцију предвиђену
конкурсном документацијом у року од 8 дана од дана закључења уговора,
Наручилац може Уговор доделити следећем најповољнијем понуђачу.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета
3 (инвестициони ранг).
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail jelena.v@arhivyu.rs) тражити од наручиоца 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 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр
1/2017..
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца
или понуђача путем електронске поште, 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 да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице које 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 овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем
тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом
на e-mail: jelena.v@arhivyu.rs или препорученом пошиљком са повратницом на
адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
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набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева.
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. ЗЈН 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 претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права
је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
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 ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
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 реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може
да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
43

(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; Архив Југославије; јавна набавка ЈНМВ 1/2017;.
(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, или
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, или
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), или
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 ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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