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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у 
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 42/18  деловодни број 11/176-1 од 06.08.2018. године  и Решења о 
именовању комисије за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 42/18, деловодни број 11/176-2 од 06.08.2018. 
године, припремљена је 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за  набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности  

 

РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 
(ознака из општег речника набавки: 30200000 – Рачунарска опрема и материјал) 

 
 

 

ЈНМВ бр. 42/18 

Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II 
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, , 
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се 
доказује испуњеност тих услова 

IV Критеријуми за доделу уговора 

V Обрасци који чине саставни део понуде 

VI Модел уговора 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
1. 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. 
 
2. Предмет јавне набавке 
Сукцесивна набавка добара – Рачунари и рачунарска опрема (ознака из општег речника набавки: 
30200000 – Рачунарска опрема и материјал) 
 
3. Партије 
Набавка није обликована по партијама 
 
4. Процењена вредност јавне набавке 

Процењена вредност je 2.360.000,00 динара. 
 
5. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Александар Фара – службеник за јавне набавке.  

Е – mail:  sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs;  број факса: 013/ 351-270. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК  ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ. 
 

Redni 
broj 

Opis Jed. mere Kol. 

1 

ŠTAMPAČ 
 
Boja štampe: Kolor 
Tip štampača: Laser 
Fax: Da 
Format: A4 
Š T A M P A Č  
Rezolucija štampe (mono); do 600 x 600 dpi 
Rezolucija štampe (u boji): do 600 x 600 dpi 
Brzina štampe (mono): do 21 str/min (ISO) 
Brzina štampe (u boji): do 21 str./min (ISO) 
Mesečni obim štampe: Do 40 000 strana  
Preporučena mesečna količina stranica: 150 do 2.500  
Dvostrano štampanje: Automatski 
K O P I R  
Brzina kopiranja: Crno-belo: do 21 cpm:  u boji: do 21 cpm 
Rezolucija kopiranja (mono) do 600 x 600 dpi 
Rezolucija kopiranja (u boji) do 600 x 600 dpi 
Umanjenje/uvećanje: 25% - 400% 
Višestruko kopiranje: Do 99 kopija 
S K E N E R  
Tip skenera: Položeni sa automatskim uvlačenjem papira (ADF) 
Rezolucija skeniranja (optička): do 1200 x 1200 dpi; do 300 x 300dpi (ADF) 
Brzina skeniranja: Do 26 strana u minuti 
Maksimalna veličina dokumenta: 216 x 297 mm (ADF: 216 x 356 mm) 
Težina papira: Ležište 1: 60 do 220 g/m²; Ležište 2, opciono ležište 3: 60 do 220 g/m² 
I N T E R F E J S / F I Z I Č K E K A R A K T E R I S T I K E  
Displej Dvo-linijski LCD ekran (tekst) 
Procesor 1500 MHz 
Memorija 256 MB 
Interfejs Hi-Speed USB 2.0 Host/Device Ports 
Fast Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Gigabit Ethernet 1000 Base-T 
Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja HP ePrint 
Apple AirPrint™ 
Mopria™-certified 
Podržani operativni sistemi Windows OS compatible with In-Box Driver: Windows 10 all 32-bit/64-bit editions 
(excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 
all 32-bit/64-bit editions, Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc) 
Windows OS compatible with Universal Print Driver (from HP.com): Windows 10 all 32-bit/64-bit editions 
(excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 
all 32-bit/64-bit editions, Windows Vista all 32-bit/64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc) 
Mac OS (HP print drivers available from http://www.HP.com and Apple Store): OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 
Mavericks, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.7 Lion 
Mobile OS (In-OS drivers): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT 
Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 
17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x) 
Other OS: UNIX 
USB kabl Ne 
Maksimalne dimenzije (Š x D x V): 424 x 475 x 338 mm 
 

Kao HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn - T6B81A Laser, A4 ili odgovarajući 

kom 1 

2 

ŠTAMPAČ 
 
Boja štampe Mono 
Tip štampača Laserski 
Format A4 
Wi-Fi Ne 
LAN Da 
Rezolucija štampe (mono) do 600 x 600 dpi 
Brzina štampe (mono) do 43 str/min (ISO) 
Prva strana (mono, u stanju pripravnosti) za 5.8 sekundi 
Mesečni obim štampe Do 100 000 strana (maksimum) 
Preporučena mesečna količina stranica: 1,500 do 6,000 
Dvostrano štampanje Automatski 
R U K O V A NJ E P A P I R O M  
Maksimalni ulazni kapacitet papira 550 listova, 100 listova (višenamensko ležište) 
Veličina medija Ležište 1: 10 x 15 cm, A4, A5, A6, Envelope B5, Envelope C5, Custom, Envelope DL, B5 
(JIS), B6 (JIS) 
Ležište 2, opciono ležište 3: A4, A5, A6, Custom, B5 (JIS), B6 (JIS) 
Vrste papira Paper (plain, light, midweight, intermediate, heavy, extra heavy, bond, cardstock, coloured, 

kom 2 
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letterhead, preprinted, prepunched, recycled, rough, ecofficient); Envelopes; Labels; Transparencies 
Težina papira Ležište 1: 60 do 220 g/m²; Ležište 2, opciono ležište 3: 60 do 220 g/m² 
I N T E R F E J S / F I Z I Č K E  K A R A K T E R I S T I K E  
Displej Dvo-linijski LCD ekran (tekst) 
Procesor 1500 MHz 
Memorija 256 MB 
Interfejs Hi-Speed USB 2.0 Host/Device Ports 
Fast Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Gigabit Ethernet 1000 Base-T 
Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja HP ePrint 
Apple AirPrint™ 
Mopria™-certified 
Podržani operativni sistemi Windows OS compatible with In-Box Driver: Windows 10 all 32-bit/64-bit editions 
(excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 
all 32-bit/64-bit editions, Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc) 
Windows OS compatible with Universal Print Driver (from HP.com): Windows 10 all 32-bit/64-bit editions 
(excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 
all 32-bit/64-bit editions, Windows Vista all 32-bit/64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc) 
Mac OS (HP print drivers available from http://www.HP.com and Apple Store): OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 
Mavericks, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.7 Lion 
Mobile OS (In-OS drivers): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT 
Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 
17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x) 
Other OS: UNIX 
Podržani kertridž/toner HP 87A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~9,000 yield) CF287A, HP 87X 
Black Original LaserJet Toner Cartridge (~18,000 yield) CF287X 
USB kabl Ne  
Maksimalne dimenzije (Š x D x V): 418 x 639 x 289 mm 

Kao HP LaserJet Pro M501dn - J8H61A Mono, Laserski, A4  ili odgovarajući 

3 

ŠTAMPAČ 
 
Boja štampe Mono 
Tip štampača Laser 
Fax Da 
Format A4 
Š T A M P A Č  
Rezolucija štampe (mono) do 600 x 600 dpi 
Brzina štampe (mono) do 38 str/min (ISO) 
Prva strana (mono, u stanju pripravnosti) za 5.6 sekundi 
Mesečni obim štampe Do 80 000 strana (maksimum) 
Preporučena mesečna količina: 750 do 4000 starana 
Dvostrano štampanje Automatski 
K O P I R  
Brzina kopiranja Do 38 cpm (kopija u minuti) 
Rezolucija kopiranja (mono) do 600 x 600 dpi 
Umanjenje/uvećanje 25% - 400% 
Višestruko kopiranje Do 99 kopija 
S K E N E R  
Tip skenera Položeni sa automatskim uvlačenjem papira (ADF) 
Rezolucija skeniranja (optička) do 1200 x 1200 dpi 
Brzina skeniranja Do 21 ppm/26 ipm (kolor) 
Do 26 ppm/47 ipm (monohromatski) 
Maksimalna veličina dokumenta 216 x 297 mm (ADF: 216 x 356 mm) 
Podržani formati JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] and Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, 
searchable PDF, RTF, TXT 
Ostalo Scan-to-email; Scan-to-Cloud; Scan-to-USB; Scan-to-network folder; LDAP email lookup; Simplex 
scanning ADF (50-sheet) 
F A X  
Tip faxa Monohromatski 
Brzina slanja 33.6 Kbps 
Fax rezolucija 300 x 300 dpi 
Fax memorija do 250 strana 
R U K O V A NJ E PAPIROM  
Maksimalni ulazni kapacitet papira 250 listova (ležište 2), 100 listova (ležište 1), 10 koverti (ležište 1) 
Veličina medija Custom metric: Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2, 3: 104.9 x 148.59 to 215.9 
x 355.6 mm 
Supported metric: Tray 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope B5, Envelope C5, Envelope DL, custom size; Tray 2 & 
Tray 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), custom size 
ADF: A4; 127 x 127 to 216 x 355.6 mm 
Vrste papira Papir (običan, EcoEFFICIENT, lagan, težak, obveznice, obojeni, memorandum, prethodno 
odštampani, perforirani, reciklirani, tvrdi), koverte, nalepnice, providni 
Težina papira Tray 1: 60 to 175 g/m²; Tray 2, optional 550-sheet tray 3: 60 to 120 g/m² 
ADF: 60 to 90 g/m² 
I N T E R F E J S / F I Z I Č K E K A R A K T E R I S T I K E  
Displej 7.5 cm (3") touchscreen Colour Graphic Display (CGD9) 
Procesor 1200 MHz 
Memorija 256 MB 
Hard disk - 
Interfejs 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network; 1 

kom 1 
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Wireless 802.11b/g/n; Easy-access USB 
Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja HP ePrint; Apple AirPrint™; Wireless direct printing; Mopria-
certified; Google Cloud Print 2.0; Mobile apps 
Podržani operativni sistemi Windows OS compatible with In-Box Driver: Windows 10 all 32 & 64-bit editions 
(excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all 32 & 64-bit editions (excluding RT OS for 
tablets), Windows 7 all 32 & 64-bit editions, Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, 
Professional, etc.); Windows OS compatible with Universal Print Driver 
(from http://www.HP.com): Windows 10 all 32 & 64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all 
32 & 64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 
7 all 32 & 64-bit editions, Windows Vista all 32 & 64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.); 
Mac OS (HP print drivers available from http://www.HP.com and 
Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (In-OS 
drivers): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP, auto 
install): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 
7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT 
(13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUS (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 
14.10); Linux OS (In-OS HPLIP, manual install): MANDRIVA 
LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 
2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX 
(5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS(1.0), LINPUS 
LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Other OS: UNIX 
Podržani kertridž/toner HP 26A Black LaserJet Toner Cartridge (3,100 pages) CF226A 
HP 26X Black LaserJet Toner Cartridge (9,000 pages) CF226X 
USB kabl Da 
Boja Bela 
Dimenzije Maximum: 430 x 634 x 325 mm 

Kao HP LaserJet Pro MFP M426fdw - F6W15A Laser, A4 ili odgovarajuće 

4 

ŠTAMPAČ 
 
Boja štampe Mono 
Tip štampača Laser 
Fax Da 
Format A4 
Š T A M P A Č  
Rezolucija štampe (mono) do 600 x 600 dpi 
Brzina štampe (mono) do 22 str/min (ISO) 
Prva strana (mono, u stanju pripravnosti) za 7,3 sekundi 
Mesečni obim štampe Do 10000 strana (maksimum) 
Preporučena mesečna količina stranica: 150 do 1500 strana 
K O P I R  
Brzina kopiranja Do 22 cpm (kopije po minuti) 
Rezolucija kopiranja (mono) do 600 x 400 dpi 
Umanjenje/uvećanje 25% - 400% 
Višestruko kopiranje Do 99 kopija 
S K E N E R  
Tip skenera Položeni sa automatskim uvlačenjem papira (ADF) 
Rezolucija skeniranja (optička) do 600 dpi 
Brzina skeniranja Do 12 ppm 
Maksimalna veličina dokumenta 216 x 297 mm 
Podržani formati JPEG, PDF, PNG 
F A X  
Tip faxa Monohromatski 
Brzina slanja 3 sekunde po strani 
Fax rezolucija 300 x 300 dpi 
Fax memorija do 1000 strana 
R U K O V A NJ E  P A P I R O M  
Maksimalni ulazni kapacitet papira 150 listova 
Veličina medija A4, A5, A6, B5 (JIS) 
Vrste papira Paper (laser, plain, photo, rough, vellum), envelopes, labels, cardstock, postcards 
Težina papira 60 do 163 g/m² 
ADF: 70 do 90 g/m² 
I N T E R F E J S / F I Z I Č K E K A R A K T E R I S T I K E  
Displej 2-line LCD 
Procesor 600 MHz 
Memorija 256 MB 
Hard disk - 
Interfejs Hi-Speed USB 2.0 port (device) 
Built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port 
Phone line port (in/out) 
Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja Apple AirPrint™ 
HP ePrint 
Google Cloud Print 2.0 
Mopria-certified 
Podržani operativni sistemi Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-
ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 
Windows Vista®: 32-bit only, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB 
port, Internet Explorer 8 
Apple® OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB available hard disk 
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space, Internet required, USB Linux (for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-
web/index.html) 
Podržani kertridž/toner Rezervni kertridži 
HP 17A Original Black LaserJet Toner Cartridge CF217A (1,600 pages) 
HP 19A Original LaserJet Imaging Drum CF219A (12,000 pages) 
USB kabl  Ne 
Maksimalne dimenzije (Š x D x V): 415.1 x 511.4 x 423.7 mm 

Kao HP LaserJet Pro MFP M130fn - G3Q59A Laser, A4 ili odgovarajuće 

5 

MATRIČNI ŠTAMPAČ 
TECHNOLOGY 
Number of Pins 24 pins 
Number of columns 94 columns 
PRINT 
Printing Speed HighSpeed-Draft: 585 cpi: 10 chars/s, 520 cpi: 10 chars/s, Draft: 390 cpi: 10 chars/s, NLQ: 195 
cpi: 10 chars/s, LQ: 130 cpi: 10 chars/s 
Barcodes Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, 
UPC-A, UPC-E 
Carbon Copies 6 plus one original 
Character Tables PC437, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-1, ISO-8859-15 
CONNECTIVITY 
Interfaces USB 2.0 Type B, Bidirectional parallel, RS-232 
PAPER / MEDIA HANDLING 
Document Feed Single sheet front, Paper output front and rear, bulk measurement: yes 
Paper Formats Sheet Paper (single- and multi-layer), Envelopes 
Paper Thickness Multi Part 0.12 mm - 0.53 mm 
Paper Thickness Single Sheet 0.065 mm - 0.19 mm 
GENERAL 
Energy Use 64 W, 4.5 W (standby) 
Supply Voltage AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz 
Energy Star No 
Product dimensions 384 x 280 x 203 mm (Width x Depth x Height) 
Product weight 8 kg 
Temperature Operation 5° C - 35° C, Storage -30° C - 60° C 
Compatible Operating 
Systems 
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP 
Mean Time Between Failures 12,000 Hours 
Print Head Life 400 Million Strokes/Wire 
OTHER FEATURES 
Emulations IBM PPDS, PR2, ESC/P2 

Kao EPSON PLQ-30 ili odgovarajuće 
 

kom 3 
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LAPTOP RAČUNAR 
Selectable Warranty Think 3 Year On-site 
Preload Type Standard Image 
Preload OS Windows 10 Pro 64 
vPro Certified Model vPro Certified 
Graphic Card Integrated Graphics 
System Unit Intel UHD Graphics 620 
Processor Intel Core i5-8350U Processor(6MB Cache, up to 3.60 GHz) 
Total memory 8GB DDR4 2400MHz SODIMM 
Security Chip 2 Hardware dTPM 
TPM Setting Hardware dTPM2.0 Enabled 
Display 15.6" FHD IPS (1920x1080) AntiGlare 250nits 
Camera 720p HD Camera with Microphone 
Display Panel 15.6" FHD slim flat IPS, non-Touch, w/ 2D-Camera, w/ Mic, w/ WLAN, w/o WWAN 
Fingerprint Integrated Fingerprint Reader 
WiFi wireless LAN adapters Intel Dual Band Wireless AC(2x2) 8265, Bluetooth Version 4.1, vPro 
Battery 4 Cell Li-Polymer Battery 32WH 
Battery 2 3cell Battery 24Wh Rear 
Hard drive 512GB Solid State Drive PCIe OPAL2.0 M.2 2280 (16GT/s) 
AC Adapter and Power Cord 45W AC Adapter (3pin) - EU (USB Type C) 
Keyboard Language Backlit Keyboard with Number Pad   
Preload Language Windows 10 Pro 64 
OS DPK Windows 10 Pro 
Pointing device FPR NoNFC 

Kao Lenovo Thinkpad T580 ili odgovarajuće  

kom 2 
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LAPTOP RAČUNAR 
RAM memorija 4GB 
Dijagonala ekrana 15.6" 
Ekran 15.6" FHD SVA LED-backlit, Anti-Glare 
Rezolucija: 1920 x 1080 piksela 
Ekran osetljiv na dodir Ne 
Broj jezgara 2 (Dual Core) 
Procesor AMD® Bristol Ridge APU Dual Core Processor E2-9000e 
Brzina:                 1.5GHz (Turbo do 2.0GHz) 

kom 2 
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Keš memorija:      1MB 
Čipset AMD® SOC 
Grafička karta Integrisana AMD Radeon R2 sa deljenom sistemskom memorijom 
 
Memorija 4GB (4GB x 1) DDR4 1866MHz SDRAM, 1 x SODIMM socket maksimalno 8GB SDRAM 
HDD1 Kapacitet: 500GB 
Rotacija: 5400 rpm 
Tip HDD1 SATA HDD 
Optički uređaj Nema 
Zvučnici Stereo zvučnici 
Web kamera 0.3 Mpix sa mikrofonom 
Čitač otiska prsta Ne 
HDMI HDMI (Type A) 
VGA izlaz Da 
USB 2.0 1 
USB 3.1 2 
Mrežna kartica Gigabitni LAN 10/100/1000 Mbps 
Wireless standard 802.11 ac 
Bluetooth Bluetooth 4.2 
Čitač kartica SD čitač kartica 
Baterija 3 ćelije 
Operativni sistem FreeDOS 
Osvetljena tastatura Ne 
Tastatura Tastatura pune veličine, sa izdvojenim numeričkim delom 
Boja Crna 
Težina (kg) oko 1.86 
Garancija 1+2 mogućnost provere garancije na zvanicnoj web prezentaciji proizcodjača 

Kao HP 255 G6 - 3DP10ES AMD® Bristol Ridge APU E2-9000e do 2.0Ghz, 15.6", 500GB HDD, 
4GB ili odgovarajuće 
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DESKTOP RAČUNAR SA MONITOROM 
Funkcije sistema  
Operativni sistem      Windows 10 Pro 64  
Processor family       7th Generation Intel® Core™ i3 processor 
Processor                  Intel® Core™ i3-7100 with Intel® HD Graphics 630 (3.9 GHz, 3 MB cache, 2 cores)  
Chipset                      Intel® H270  
Form factor  
Microtower  
Management features  
• HP Client Catalog 
• LANDESK Management 
• HP SoftPaq Download Manager (SDM) 
• HP System Software Manager (SSM) 
• HP BIOS Config Utility (BCU) 
• HP MIK for Microsoft SCCM 
Memorija 
 Memorija, standardna 
• 8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB) 
 
(Transfer rates up to 2400 MT/s)  
Memory Slots  
2 DIMM  
 
Skladištenje  
Internal drive bays  
One 9 mm slim ODD; Secure digital (SD) 3 reader; One 3.5" or 2.5" HDD; One 3.5" HDD  
Unutrašnja disk jedinica 
1 TB 7200 rpm SATA  
Optička disk jedinica 
• HP 9.5 mm Slim DVD-Writer 
Prikaz i grafika Grafika 
Integrated: 
Intel® HD Graphics 630 
Funkcije proširenja Portovi 
Front: 
Universal audio jack with CTIA headset support 
2 USB 3.1 Gen 1 
1 SD 3 card reader (optional) 
Back: 
1 audio-in 
1 audio-out 
1 DisplayPort™ 1.2 
1 power connector 
1 RJ-45 
1 VGA 
2 USB 3.1 Gen 1 
4 USB 2.0 21   
Slotovi za proširenje 

kom 
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• Turbo Drive (M.2 PCIe) 
• 1 M.2 2230 for wireless NIC 
• PCI Express x16 (v3.0)(wired as a x4) 4.2", full height 6.6" length, 35 W max power 
• PCI Express x16 (v3.0) 4.2" full height, 6.6" length, 75 W max power 
Medijski uređaji  
Audio  
Conexant CX20632 codec, 2 W internal speaker, universal audio jack, headset and headphone front ports (3.5 
mm), multi-streaming capable  
Komunikacije Mrežni interfejs 
LANRealtek RTL8111HSH GbE LOM 
Zahtevi za napajanje i rad Električno napajanje  
• 80 PLUS Bronze: 180 W, up to 85% efficient, active PFC 
 
Dimenzije i težina Dimenzije (Š x D x V) 17 x 33.8 x 27.4 cm  
Težina 5.47 kg  
 
Upravljanje bezbednošću Security management  
• Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip (SLB9670 - Common Criteria EAL4+ 
Certified) 
• SATA 0,1 port disablement (via BIOS) 
• Drive lock 
• Serial, USB enable/disable (via BIOS) 
• Power-on password (via BIOS) 
• Setup password (via BIOS) 
• Support for chassis padlocks and cable lock devices 
• Integrated hood sensor 
Ostalo  
Keyboard  
HP USB Business Slim Keyboard  
Pointing device  
• HP USB Mouse 
Garancija 1 + 2 godine 
Mogućnost provere garancije na zvaničnoj web stranici proizvodjača dobara 
 
Monitor Od Istog Proizvodjača kao i računar 
preferirano 
HP LED 21.5" ProDisplay P223a Full HD - X7R62AA 21.5" 
(ili ekvivalentna zamena)  
Dijagonala 21.5" 
Pozadinsko osvetljenje LED 
Tip panela VA 
Rezolucija 1920 x 1080 Full HD 
Odnos stranica 16 : 9 
Vreme Odziva 5ms 
Osvežavanje 60Hz 
Veličina piksela 0.248 mm 
Osvetljenje 250 cd/m2 
Kontrast 3000 : 1 
Dinamički kontrast 5 000 000 : 1 
Ugao vidljivosti - Horizontalno 178° 
Ugao vidljivosti - Vertikalno 178° 
VGA(D-Sub) Da 

Kao HP ProDesk 400 G4 Microtower PC(1QP28EA) ili odgovarajuće 
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MONITOR 
Dijagonala 21.5" 
Pozadinsko osvetljenje LED 
Tip panela VA 
Rezolucija 1920 x 1080 Full HD 
Odnos stranica 16 : 9 
Vreme Odziva 5ms 
Osvežavanje 60Hz 
Veličina piksela 0.248 mm 
Osvetljenje 250 cd/m2 
Kontrast 3000 : 1 
Dinamički kontrast 5 000 000 : 1 
Ugao vidljivosti - Horizontalno 178° 
Ugao vidljivosti - Vertikalno 178° 
VGA(D-Sub) Da 
Display port 1 
Zvučnici Da 
Pivot Ne 
Dimenzije Sa postoljem: 51.5 x 19.12 x 38.9 cm (Š x D x V) 
Bez postolja: 51.5 x 5.49 x 32.7 cm (Š x D x V) 
Masa Sa postoljem: 3.5 kg 
Ostalo Jačina zvučnika 2 x 1W 

Kao HP LED 21.5" ProDisplay P223a Full HD - X7R62AA 21.5"ili odgovarajuće 

kom 10 
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ALL-IN-ONE RAČUNAR 
Tip procesora Intel® Core™ i5 Processor 
Opis procesor Intel® Core™ i5-7500T sa Intel HD Graphics 630 (2.7 GHz, do 3.3 GHz sa Intel Turbo 
Boost, 6 MB cache, 4 jezgra) 
Chipset Intel® H170 
Grafička karta Intel 
Grafička karta (opis) Integrisana Intel® HD Graphics 630 
RAM Memorija 8GB 
Opis memorije 8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB), dva SODIMM memorijska ležišta 
Hard Disk 1TB 
Hard Disk (opis) 1 TB 7200 rpm SATA 
Dijagonala ekrana 23.8" 
Ekran osetljiv na dodir Ne 
Opis ekrana 60.45 cm (23.8") diagonal FHD IPS widescreen WLED-backlit with glass cover. Orientation 
designed to operate in portrait or landscape. 
Rezolucija ekrana 1920 x 1080 
Optički uredjaj DVD RW 
Optički uredjaj (opis) DVD rezač 
Konekcije Dole: 
1 USB 3.1 Type-C™ 
1 USB 3.0 (charging) 
1 microphone/headphone jack 
Pozadi: 
1 security lock slot 
2 USB 2.0 
1 USB 3.0 
1 AC power 
1 HDMI 
Mreža Integrated 10/100/1000 GbE network connection 
Zvuk HD audio with Realtek ALC3252 codec, combo microphone/headphone jack and 3.5 mm line-out and 
line-in ports 
Operativni sistem Windows 10 Pro 64bit 
Web kamera Da 
Web kamera (opis) 1 MP webcam with integrated dual array digital microphone, maximum resolution of 1280 x 
720 
Dimenzije 58.2 x 5.3 x 38.3 cm (ŠxDxV) bez postolja 
Masa 7.27 kg bez postolja 

Kao HP ProOne 440 G3 23.8-inch Non-Touch All-in-One PC - 1KN97EA 23.8"ili odgovarajuće 

kom 2 
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UPS 
Osnovne karakteristike 
Izlazna snaga [W] 330 
Tehnologija Offline 
Izlazni napon [V] 230 
Izlazna frekvencija 47 - 63 Hz 
Promena izlaznog napona [%] 0 
Ulazni napon [V] 230 
Ulazna frekvencija 50/60 Hz 
Podesivost ulaznog napona [V]   
Ostale karakteristike 
Vreme punjenja [h] 16 
Vreme rada (50% load) [min] 2,4 
Vreme rada (100% load) [min] 3,2 
Surge rating [J] 0 
Filtriranje   
Dodatna zaštita   
Komunikacija USB 
Konektori 
Izlazni priključci (4) Schuko(Battery), (4) Schuko(Surge) 
Ulazni priključci (1) Schuko 

Kao APC BE550G-GR,Back UPS ES ili odgovarajuće 

kom 15 
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SERVER 
Opis 
Procesor: Annapurna Labs AL-314, 4-core, 1.7GHz 
Flash memorija: 512MB NAND 
Mesto za hard disk: 4 x SATA 6Gb/s, 3Gb/s HDD ili SSD 
Lista kompatibilnih hard diskova 
 
Hot-swap disk: 4 
USB port: 3 x USB 3.0 (Napred x 1 
Pozadi x 2) 
LAN port: 2 x GbE RJ45 
NAS (Mrežno skladište) – čuvajte, delite i zaštitite vaše podatke na Windows, Mac, Linux / UNIX operativnim 
sistemima 
- MyQNAPcloud – vaš privatni cloud 
- Hybrid Backup Station: real time i planirani backup na lokalnim i udaljenim skladišnim prostorom, Apple Time 
Machine za Mac, sinhronizacija sa cloud skladištima: OneDrive, Google Drive, Dropbox, Amazon Drive, Yandex 
Disk, Box i hubiC 

kom 2 
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- Storage Management: RAID 0/1/5/6/10, + hot spare, single, JBOD 
- File Server, FTP Server, iSCSI, Print Server, VPN Server, DLNA Server 
- Aplikacije: File Station, Container Station, Photo Station, Music Station, Download Station, Video Station... 
- Surveillance Station: video nadzor, 30 licenci za IP kamere (2 licence uključene u cenu) 
Potrošnja: 10.62W (HDD stanby), 23.72W (u radu) 
Napajanje: Ispravljač 90W, 100 - 240V 
Dimenzije: 169 x 160 x 219mm 
Težina: 3kg 

Kao Qnap 004-Bay NAS TS-431P2-1G ili odgovarajuće 
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SWITCH 
Tip Neupravljivi 
Mrežni standardi: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twistedpair copper) 
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper) 
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted-pair copper) 
ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation 
IEEE 802.3x Flow Control 
IEEE 802.1p QoS 
IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) 
Portovi 8x 10/100/1000M RJ45 porta 
MAC Address Table 8K 
Metod prenosa Store-and-forward 
Packet buffer 128kB 
Switching Capacity 16Gbps 
Kućište Metal 
LED indikatori Po portu: Link/Activity/Speed 
Po uređaju: Power 
Operatvina temperatura 0°C do 50°C 
Dimenzije 162 x 102 x 28 mm 

Kao D-LINK DGS-108 8-port Unmanaged Gigabit Ethernet Switch Neupravljivi, 8, 8x 
10/100/1000M RJ45 porta ili odgovarajuće 

ком 4 
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SWITCH 
Tip Neupravljivi 
Mrežni standardi: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet 
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 
ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation 
IEEE 802.3x flow control 
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) 
Portovi 5x 10/100M RJ45 porta 
MAC Address Table 2K 
Metod prenosa Store-and-forward 
Switching Capacity 1Gbps 
LED indikatori Link/Activity (po portu), Power 
Operatvina temperatura 0°C do 50°C 
Dimenzije 100 x 98 x 28 mm 

Kao D-LINK DES-105 5-port Unmanaged Ethernet Switch Neupravljivi, 5, 5x 10/100M RJ45 
porta ili odgovarajuće 

ком 5 
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ROUTER 
Details  
Architecture ARM 32bit  
CPU IPQ-8064  
CPU core count 2  
CPU nominal frequency 1.4 GHz  
Dimensions 443x92x44mm  
License level 5  
Operating System RouterOS  
Size of RAM 1 GB  
Storage size 128 MB  
Storage type NAND  
Tested ambient temperature -30 + 70 C  
Powering Details 
Max Power consumption 10W  
PoE in Passive PoE  
PoE out Passive PoE  
PoE in input Voltage10-30 V  
Number of DC inputs 2 (DC jack, PoE-IN)  
DC jack input Voltage 10-30 V  
Ethernet Details 
10/100/1000 Ethernet ports 10  
Fiber Details 
SFP ports 1  
Peripherals Details 
Serial port RJ45  
Number of USB ports 1  
USB Power Reset Yes  
USB slot type USB 3.0 type A  
Max USB current (A) 1  

ком 1 
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Other Details 
PCB temperature monitor Yes  
Voltage Monitor Yes 

Kao MikroTik RB3011UiAS-RM ruter ili odgovarajuće 

16 

SKENER 
Flatbed Da 
Senzor Contact Image Sensor (CIS) 
Optička rezolucija 2400 x 4800 dpi 
Boje Color: 48-bit internal/48 or 24-bit external, Grayscale: 16-bit internal/8-bit external 
Format A4 
Povezivanje USB 
Kompatibilnost Windows XP SP3 32-bitni ili noviji, Mac OS X v10.6.8 ili noviji. 

Kao Skener A4 Canon CanoScan LiDE 120, Flatbed 2400x4800dpi 48bit ili odgovarajuće 

ком 2 

 
 

 
Напомена: Количине су дате оквирно док ће уговор бити закључен на процењену вредност набавке 
од 2.360.000,00 динара без ПДВ-а 
Наручилац задржава право да у року трајања Уговора наручи и остала истоврсна добра по потреби, 
а у оквиру уговорене вредности.     
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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 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом 
 
 

2. 

Да он и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 
75. ст. 1. тач. 2) 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 
обављања делатности која је на снази у 
време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

 
 
 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова 
понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 
документације), којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава додатне услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  
 

 
 
 

да је  имао укупне приходе  за три  године 
(2015, 2016 и 2017.) у висини од најмање 
5.000.000,00 динара 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
2.1 
 

да је у предходне 3 године - 2015, 2016 и 
2017. - имао укупне приходе од продаје 
добара која су предмет ове јавне набавке  
у висини   од најмање 5.000.000,00  динара 
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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 VI 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 VI 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 VI 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 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 
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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 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. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

додатних услова – Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје АПР за 
2015, 2016 и 2017. годину  

2) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2.1 наведен у табеларном приказу 
додатних услова – Доказ: Листа референци и потврде за добра  која су предмет јавне 
набавке у предходне 3 године - 2015, 2016. и 2017. годину 

 
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 

 
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 једнаким бројем пондера или истом понуђеном 
ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као повољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача која је прва пристигла. 
 
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 провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији 
назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
7) Модел уговора (Образац 7). 
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ОБРАЗАЦ 1) 

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку добара - ЈНМВ 42/18- Рачунари и 
рачунарска опрема 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
Адреса понуђача:  
Матични број понуђача:  
Порески идентификац. број понуђача (ПИБ):  
Име особе за контакт:  
Електронска адреса понуђача (e-mail):  
Телефон:  
Телефакс:  
Број рачуна понуђача и назив банке:  
Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ЈНМВ 42/18- Рачунари и рачунарска опрема 
 

Укупна цена без ПДВ-а   
ПДВ  
Укупна цена са ПДВ-ом  
Рок и начин плаћања 30 дана од дана пријема рачуна понуђача,  на основу 

документа којим је потврђује да су добра испоручена. 
Плаћање се врши на рачун понуђача.   

Рок важења понуде 30 дана 

Рок испоруке добара 3  дана по позиву наручиоца , сукцесивно током трајања 
уговора 

Гарантни рок за опрему и резервне делове    24 месеца од дана испоруке 
одзив на сервис у гарантном року - један радни дан 

Место испоруке добара  На адресу наручиоца - Панчево, Цара Душана 7 - Магацин 

 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 

    

 
 
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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 

 
3) 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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4) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

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

извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  
 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број 
подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког подизвођача. 

 
5) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи 
број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
 
 
 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

Редни 
број 

ОПИС Јед. 
мере 

Кол. Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 
1 2 3 4 5 6 

1 

ШТАМПАЧ (ласерски, колор, мултифункционални) 
према опису из Техничке спецификације 
Као HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn - T6B81A Laser, А4 
или одговарајући 

ком 1 

  

марка и модел понуђене опреме: 

2 

ШТАМПАЧ (ласерски, моно) 
према опису из Техничке спецификације 
Као HP LaserJet Pro M501dn - J8H61A Mono, Laserski, A4 или 
одговарајући 

ком 2 

  

марка и модел понуђене опреме: 

3 

ШТАМПАЧ (ласерски, моно, мултифункионални) 
према опису из Техничке спецификације 
Као HP LaserJet Pro MFP M426fdw - F6W15A Laser, A4 или 
одговарајући 

ком 1 

  

марка и модел понуђене опреме: 

4 

ШТАМПАЧ (ласерски, моно, мултифункионални) 
према опису из Техничке спецификације 
Као HP LaserJet Pro MFP M130fn - G3Q59A Laser, A4 или 
одговарајући 

ком 4 

  

марка и модел понуђене опреме: 

5 

МАТРИЧНИ ШТАМПАЧ  
према опису из Техничке спецификације 
Као EPSON PLQ-30 или одговарајући 

ком 3 

  

марка и модел понуђене опреме: 

6 

ЛАПТОП РАЧУНАР 
према опису из Техничке спецификације 
Као Lenovo Thinkpad T580 или одговарајући 

ком 2 

  

марка и модел понуђене опреме: 

7 

ЛАПТОП РАЧУНАР 
према опису из Техничке спецификације 
Као HP 255 G6 - 3DP10ES AMD® Bristol Ridge APU E2-9000e 
do 2.0Ghz, 15.6", 500GB HDD, 4GB или одговарајући 

ком 2 

  

марка и модел понуђене опреме: 

8 

ДЕСКТОП РАЧУНАР СА МОНИТОРОМ 
према опису из Техничке спецификације 
Као HP ProDesk 400 G4 Microtower PC(1QP28EA) или 

одговарајући 

ком 10 

  

марка и модел понуђене опреме: 

9 

РАЧУНАР (ALL-IN-ONE) 
према опису из Техничке спецификације 
Као HP ProOne 440 G3 23.8-inch Non-Touch All-in-One PC - 
1KN97EA 23.8" или одговарајући 

ком 2 

  

марка и модел понуђене опреме: 

10 

МОНИТОР 21.5" 
према опису из Техничке спецификације 
Као HP LED 21.5" ProDisplay P223a Full HD - X7R62AA 21.5" 
или одговарајући 

ком 10 

  

марка и модел понуђене опреме: 
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11 

РЕЗЕРВНО НАПАЈАЊЕ (UPS) 
према опису из Техничке спецификације 
Као APC BE550G-GR,Back UPS ES или одговарајући 

ком 15 

  

марка и модел понуђене опреме: 

12 

СЕРВЕР 
према опису из Техничке спецификације 
Као Qnap 004-Bay NAS TS-431P2-1G или одговарајући 

ком 2 

  

марка и модел понуђене опреме: 

13 

SWITCH 
према опису из Техничке спецификације 
Као D-LINK DGS-108 8-port Unmanaged Gigabit Ethernet 
Switch Neupravljivi, 8, 8x 10/100/1000M RJ45 porta или 
одговарајући 

ком 4 

  

марка и модел понуђене опреме: 

14 

SWITCH 
према опису из Техничке спецификације 
Као D-LINK DES-105 5-port Unmanaged Ethernet Switch 
Neupravljivi, 5, 5x 10/100M RJ45 porta или одговарајући 

ком 5 

  

марка и модел понуђене опреме: 

15 

ROUTER 
према опису из Техничке спецификације 
MikroTik RB3011UiAS-RM rоuter или одговарајући 

ком 1 

  

марка и модел понуђене опреме: 

16 

СКЕНЕР 
према опису из Техничке спецификације 
Као Skener A4 Canon CanoScan LiDE 120, Flatbed 
2400x4800dpi 48bit или одговарајући 

ком 2 

  

марка и модел понуђене опреме: 

Укупно без ПДВ-а: 
 

ПДВ: 
 

Укупно са ПДВ-ом: 
 

    
  

    
  

Потребно је да понуђени монитори, десктоп рачунари и сервер буду истог произвођача. 
 

Напомена: Количине су дате оквирно док ће уговор бити закључен на процењену вредност набавке 
од 2.360.000,00 динара без ПДВ-а 
Наручилац задржава право да у року трајања Уговора наручи и остала истоврсна добра по потреби, 
а у оквиру уговорене вредности.     

 
 

 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колону 6. 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 5.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 4.);  

 На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
 
 

Датум  

М.П. 

 Понуђач 
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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, за JНМВ  42/18 – 
Рачунари и рачунарска опрема,  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. 

 Понуђач 
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 (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 
JНМВ  42/18 – Рачунари и рачунарска опрема, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 

    

 
 
 

 
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 И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
    
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  ________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке 
добара -  JНМВ  42/18 – Рачунари и рачунарска опрема, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
Обавезни услови из чалана 75. ЗЈН 
 

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); 

 
Додатни услови из чалана 76. ЗЈН 
 

1) Да је  имао укупне приходе  за три  године (2015, 2016 и 2017.) у висини од најмање 
5.000.000,00 динара; 

2) Да је у предходне 3 године - 2015, 2016. и 2017. - имао укупне приходе од продаје добара која 
су предмет ове јавне набавке  у висини  од најмање 5.000.000,00  динара. 
 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 

 
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 
    
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  ________________________________________________________[навести назив подизвођача] 
у поступку јавне набавке JНМВ  42/18 – Рачунари и рачунарска опрема, 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). 

 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 

   

 
 
 
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI МОДЕЛ УГОВОРА                                                     (ОБРАЗАЦ 7) 

 

                                                                             
 
 
Број: 6/  
Панчево,           .2018. година     

 
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 

 
Закључен између: 
Наручиоца  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ 26000 ПАНЧЕВО, улица Цара Душана број 7, ПИБ:101050607,  матични број: 
08488754; број рачуна: 160-10373-94; назив банке: Banca Intesa; телефон: 013/315-400; телефакс: 013/351-
270, кога  заступа в.д. директор Зденка Јокић  (у даљем тексту: Купац) 
и 
 
__________________________ са седиштем у________________ адреса__________________, 
ПИБ:________________матични број:_________________број рачуна: _________________назив 
банке:_____________________,телефон:___________________телефакс:___________________ E-
mail:_________________кога заступа________________________________________________  
(у даљем тексту: продавац), 
 
Основ уговора: JНМВ  42/18 – Рачунари и рачунарска опрема 
 
Понуда изабраног  понуђача бр. _________ од___________________ 
 
Број и датум одлуке о додели уговора:__________________________ 
 
 

 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора је купопродаја рачунарске опреме, након спроведеног поступка јавне набавке 
мале вредности  ЈНМВ 42/18, а у свему у складу са техничком спецификацијом добара из конкурсне 
документације Купца, као понудом Продавца, које су саставни део овог Уговора. 

Купац може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета уговора максимално до 5% 
од укупне вредности уговора, ако за то постоји потреба.  

 
Члан 2. 

Укупна уговорена вредност набавке добара из чл. 1 овог Уговора, за период  важења овог  Уговора 
је 2.360.000,00динара, без урачунатог  ПДВ-а, ПДВ у износу од 472.000,00 динара, а са урачунатим ПДВ-
ом је 2.832.000,00 динара.  

  Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати, осим на основу обостране писмене сагласности за 
индекс  потрошачких цена.  
                                                                               

Члан 3. 
Продавац се  обавезује  да врши испоруку добара из члана 1 овог уговора у року од 3 дана од 

позива Купца за испоруку, сукцесивно током трајања уговора, на адресу Купца – Панчево, Цара Душана 7,  
 

  Члан 4. 
Купац се обавезује да ће вршити плаћање на рачун понуђача у року од 30 дана од дана пријема 

рачуна, а  на основу документа којим је потврђена испорука (сукцесивно). 
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Члан 5. 
 Продавац даје гаранцију за рачунаре и рачунарску опрему 24 месеца . Одзив на сервис у 
гарантном року – један радни дан од позива Купца. 
 

 
Члан 6. 

Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину Уговор са отказним роком од 30 дана. 
Раскид Уговора не ослобађа ниједну уговорну страну од испуњења свих уговором  прихваћених обавеза до 
дана раскида Уговора. 

Члан 7. 
Уговор се закључује на одређено време, на период од 12 месеци од дана потписивања Уговора. 
 

Члан 8. 
Уговорне стране су сагласне да се за праћење реализације овог Уговора од стране Наручиоца 

задужује сарадник за јавне набавке и ижењер за подстанице и комуникацију.  
 

Члан 9. 
Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену другој 

уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

 

Члан 10. 
На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора, 
уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде 
могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.  

 
Члан 11. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 
(два) примерка за своје потребе. 

 

 

ПРОДАВАЦ 
   

КУПАЦ 
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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: ЈКП Грејање Панчево, Цара душана 7, 26000 Панчево са назнаком: 
 

Понуда за јавну набавку добара 
ЈНМВ 42/18 – РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА –  „НЕ ОТВАРАТИ“ 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.08.2018. године до 10 
часова.  
Отварање понуда ће се обавити дана 16.08.2018. године у  10:15 часова, у Панчеву, Цара Душана 7, у 
канцеларији Службе набавке.  
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 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 (Образац 7); 
   
 
3. ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована по партијама 
 
 
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: ЈКП Грејање Панчево, Цара душана 7, 
26000 Панчево,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара –  Рачунари и рачунарска опрема -  ЈНМВ 42/18 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Рачунари и рачунарска опрема -  ЈНМВ 42/18 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
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„Опозив понуде за јавну набавку добара – Рачунари и рачунарска опрема -  ЈНМВ 42/18 - НЕ ОТВАРАТИ”  
или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Рачунари и рачунарска опрема -  ЈНМВ 42/18   - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (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 III 
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.  
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. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок испоруке добара је 3 дана од дана позива Наручиоца, на адресу Наручиоца, у Панчеву, Цара Душана 
7. сукцесивно током трајања уговора. 
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9.2. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рок плаћања је 30 дана, од дана испоруке добара, на основу документа којим је потврђена испорука 
добара, сукцесивно током трајања уговора. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
9.4.Гарантни рок  
Гарантни рок–  24 месеца од дана испоруке добара. Одзив на сервис у гарантном року – 1 дан од позива 
наручиоца 
 
 
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. 
У цену је урачунато у цену је урачуната цена предмета јавне набавке и испоруке до наручиоца 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
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 
Наручилац не захтева средства обезбеђења 
 
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 sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs или факсом на број 013/351-270 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 42/18”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу 
рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 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. 
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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. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 
трећих лица, сноси понуђач. 
 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 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: 
sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs , факсом на број 013/351-270 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 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; 
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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;  
(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; ЈКП Грејање Панчево; јавна набавка ЈНМВ 42/18.  
(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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