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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. 86/15),  Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 2231 од  28.02.2017. године и Решења о   образовању
комисије за  јавну  набавку 2232 од  28.02.2017.  године,  ЈКП  „Чистоћа“  Нови  Сад,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности добра:
        „Рачунари“,  број набавке: ЈНМВ- 06Д/17

Конкурсна документација садржи поглавља: 

    Поглавље Назив поглавља

I Општи подаци о јавној набавци

II Подаци о предмету јавне набавке

III Технички опис предмета набавке

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду

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

VI Образац понуде

VII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

VIII Модел уговора

IX Други обрасци - изјаве

X Модел меничног овлашћење
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
Адреса:Нови Сад, Сентандрејски пут 3. 
Интернет страница:  www.cistocans.co.rs 

2. 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.

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су добра: „Рачунари“, редни број набавке ЈНМВ-06Д/17, а у
складу са техничком спецификацијом.

4.  Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт: Снежана Ђурковић
е-mail адреса: komisija.za.javne.nabavke  @  cistocans  .  co  .  rs, тел. 021/443-611 лок.181

II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су добра: „Рачунари“
Назив и ознака из општег речника: ОРН: рачунарска опрема - 30213000

2. Партије:
Јавна набавка обликована је као јединствена (није обликована по партијама).
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III – ТЕХНИЧКИ ОПИС

1. Врсте опреме, техничка карактеристике, јединица мере

Редни
број

Опрема Минималне техничке
карактеристике

Модел 
понуђеног 
уређаја и 
произвођач

Јед. 
мере

Количина

        1            Рачунари и рачунарска опрема                                     

1.1 Рачунар – тип 1

Опис : Desktop рачунар
min procesor Intel Pentium G4400 
или одговарајући
интегрисана графичка карта
min 4GB DDR4 радне меморије, 
max 32GB
min HDD 500GB SATA
min 2xUSB 3.0, min 2xUSB 2.0, 
microphone, headhones  напред
min 2xUSB 3.0, min 2xUSB 2.0,min 
1x serial port, min 2x PS/2 port, 
VGA, DP, Min 1x мрежни(RJ-45) 
Gigabitni, Line-in (3.5mm), line-out 
(3.5mm), microphone-in (3.5mm)  
позади
min 1x PCI express 3.0 x16, 
min 2x PCIe x1, 
Напајање max 210W+/-10%
Тастатура, српски распоред и миш
са , звучници
OS: Windows 10 Pro 64bit  или  
одговарајући
Остало: Microsoft office Std 2016 
или  одговарајући
Појединачно закључавање USB 
port-ova из BIOS-a
Напомена: Обавезан услов је 
могућност провере статуса 
гарантног рока по серијском 
броју уређаја на site-u 
произвођача. Обавезно у 
понуди доставити стандарде 
EnergyStar 6.0 и Epeat GOLD

ком 12

1.2 Рачунар – тип 2

Опис: Desktop пачунар
min procesor Intel i-3 6100 или 
одговарајући
интегрисана графичка  карта

ком 2
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min 4GB DDR4 радне 
меморије, max 32GB
min HDD 500GB SATA
min 2xUSB 3.0, min 2xUSB 2.0, 
microphone, headhones напред
min 2xUSB 3.0, min 2xUSB 
2.0,min 1x serial port, min 2x 
PS/2 port, VGA, DP, Min 1x 
мрежни (RJ-45) Gigabitni, Line-
in (3.5mm), line-out (3.5mm), 
microphone-in (3.5mm) позади
min 1x PCI express 3.0 x16, 
min 2x PCIe x1, 
Напајање max 210W+/-10%
Тастатура, српски распоред i 
миш са звучницима
OS: Windows 10 Pro 64bit ili 
odgovarajući
Ostalo: Microsoft office Std 2016 
или одговарајући
Појединачно закључавање 
USB port-ova из BIOS-a
Напомена: Обавезан услов је 
могућност провере статуса 
гарантног рока по серијском 
броју уређаја на site-u 
произвођача.
Обавезно у понуди доставити 
стандарде EnergyStar 6.0 и 
Epeat GOLD.

1.3 Свич-тип 1

Модел : min 5 портова RJ-45 - 
брзине 10/100Mbps
Облик: Non-rack
Тип : min Layer 2
Контрола : Unmanaged, 
Packet bafer : 128k
Стандарди : min IEEE 802.3, 
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 
MAC adrese : за min 2000 kom.
Радни услови : 0 до 40C°, 5-
80% вл.
Остало: Auto MDI/MDI-X ports, 
Half- and full-duplex flow control

ком 5

1.4 Свич-тип 2

Модел: min 8 portova RJ-45 - 
брзине 10/100Mbps
Облик : Non-rack
Тип : min Layer 2
Контрола : Unmanaged, 
Packet bafer : 256k
Стандарди : min IEEE 802.3, 
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 
MAC adrese : за min 4000 ком.

ком 5
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Падни услови : 0 do 40C°, 5-
80% vl.
Остало: Auto MDI/MDI-X ports, 
Half- and full-duplex flow control

1.5 Свич - тип 3

8-portni PoE svič
- 8 porta 10/100/1000Mbps
- 8 x PoE portova
- PoE излазна снага min 15.4W 
по portu 
- IEEE 802.3x flow control
- Auto Half-/Full-Duplex Mode
- POE снага свича min 140W 
- Auto MDI/MDI-X crossover за 
све portove
- maksimum 1U висине

ком 2

1.6 Бежични router,
internet router

Cable/DSL/Wireless Router, 
WAN 1x 10/100Mbps, LAN 4x 
10/100Mbps, 11/54 Mbps, 
802.11b/g, 802.11n, брзина min 
300Mbps. Напајање екстерно

ком 5

1.7 Ласерски MFP A4
B/W

Функционалност: штампа, 
копирање, скенер, факс
Брзина/копирања A4 [стр/мин]: 
22
Резолуција штампања: 
600x600dpi
Време штампања прве стране 
[s]: max 8 секунди
Емулација: min PLC 6
Процесор: min 600Mhz
Меморија [MB]: min 256
LCD екран: да
OS компатибилност: Linux, Mac
OS 10.3, Windows 7, Windows 
8, Windows 10
Фиока за улаз папира [листова]
min 150
Преграда за излаз папира 
[листова] min 100
Подржани формати за штампу 
до A4
Максимални месечни циклус 
штампе: min 10000
Конектор: RJ45, USB, 
прикључак за факс
Брзина скенирања A4 [str/min]: 
12
Тип скенирања: ADF и са 
стакла
Меморија факса [str]: 1000
Напомена: Обавезан услов је 
могућност провере статуса 
гарантног рока по серијском 
броју уређаја на  site-u 
произвођача

kom 5

_________________________________________________________________________

Редни број набавке: ЈНМВ-06Д/17
Предмет набавке: Рачунари

Страна 6 од 58



  

1.8 Ласерски MFP A4
color

Функционалност: штампа, 
копирање, скенер
Брзина штампања/копирања 
A4 [стр/мин] у боји и 
црно/бело: 18
Резолуција штампања: 
600x600dpi
Време штампања прве стране 
[s]: max 13 секунди
Емулација: min PLC 6
Процесор: min 800Mhz
Меморија [MB]: min 256
LCD екран: да
OS компатибилност: Linux, Mac
OS 10.3, Windows 7, Windows 
8, Windows 10
Фиока за улаз папира [листова]
min 150
Преграда за излаз папира 
[листова] min 100
Подржани формати за штампу 
до A4
Максимални месечни циклус 
штампе: min 30000
Конектор: RJ45, USB
брзина скенирања A4 [str/min]: 
min 21 црно/бело, min 14 kolor
Тип скенирања: ADF и са 
стакла
Напомена: Обавезан услов је 
могућност провере статуса 
гарантног рока по серијском 
броју уређаја на site-u 
произвођача

ком 5

1.9
Матрични

штампач А4

Тип: Матрични формат А4
резолуција штампе 80cpl
Број пинова 24
Број копија 1 оригинал + 4 
копије
брзина штампе при 10cpi 440 
(High speed draft); 330 (Draft); 
110 (Quality)
брзина штампе при 12cpi 529 
(High speed draft); 396 (Draft); 
132 (Quality)
Меморија 128kb
Емолуција ESC® P2; IBM® 
PPDS; PC437 Slovenian
Капацитет рибона 5.000.000 
карактера
Ниво буке 49dB
Повезивост: USB 
2.0 ,Парарелни port 
Димензије папира 473.5mm x 
374.5mm x 171.5mm

ком 1
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Маса уређаја око 7.1кг

1.10 Монитор – тип 1

Min 19,5" TFT LED
контраст min 600:1
боја црна
конектор VGA/DVI
Напомена: Обавезан услов је 
могућност провере статуса 
гарантног  рока по серијском 
броју уређаја на site-u 
произвођача.

ком 12

1.11 Монитор – тип 2

Min 21.5" TFT IPS LED
Угао видљивости min 170/160
Конектор VGA/DVI
Контраст min 1000:1
боја црна
Напомена: Обавезан услов је 
могућност провере статуса 
гарантног  рока по серијском 
броју уређаја на site-u 
произвођача.

ком 2

1.12 Тастатура

USB прикључак, српски 
распоред, црна, обавезан 
нумерички и алфа нумерички 
део
Квалитет HP, Logitec, Lenovo, 
Dell, Fujitsu или одговарајући

 ком 20

1.13 Оптички миш
Optical USB прикључак,  црни
Квалитет HP, Logitec, Lenovo, 
Dell, Fujitsu или одговарајући

 
ком 20

1.14
Преносни

рачунар – тип 1

15.6”, LED, (HD), anti-glare,1366
x 768
Processor min. број језгра 2, 
број тредова 4 (2.3 GHz, 3 MB),
čipset QM87
Меморије min 4 GB DDR4, 2133
MHz у једном модулу
један DIMM slot да буде 
слободан за надоградњу
оптика DVD-RW уз опцију да се
може заменити другом 
батеријом или пластичном 
маском
мрежа LAN modul 10/100/1000 
MBit/s integrisan , Dual Band 
Wireless, Bluetooth V4.1
HD web камера
графика интегрисана
HDD min  500 GB
Конектори: min 1 x USB 3.0 за 
напајање, укупно min 3x 
USB3.0
1 x serial
1 x VGA
1 x DisplayPort

ком 2
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1 x RJ-45
1 x Docking connector
Тастатура српски латинични 
фронтови
Батерије min 6-ћелијска, min. 
55Wh, одговарајући адаптер за
напајање
Маса: до 2.5 кг
Торба: истог произвођача као и
лаптоп
Windows 7 Professional 64bit 
или одговарајући, Recovery 
DVD, сви неопходни драјвери
Напомена: Обавезан услов је 

могућност провере статуса 
гарантног рока по серијском 
броју уређаја на site-u 
произвођача. Обавезно у 
понуди доставити стандарде 
EnergyStar 6.0 и Epeat GOLD

1.15
Преносни

рачунар – тип 2

Екран: 17.3" FHD IPS UWVA 
WLED backlight, anti glare, 
Резолуција: 1920 x 1080 piksela
Procesor: Intel Core™ i7 Quad 
Core Processor 6700HQ ili 
одговарајући,
Брзина: 2.6GHz (Турбо до 
3.5GHz), Кеш меморија: 6MB
Čipset: Intel HM170 ili 
одговарајући
Графичка карта: nVidia 
GeForce GTX 1070  или 
одговарајући
 са min8GB DDR5 сопствене 
меморије
Меморије: min 16GB (8GB + 
8GB) DDR4 min 2133 MHz 
SDRAM
HDD1: SSD, Капацитет: min 
256GB, Ротација: NAND flash 
mмеморија
HDD2: SATA, Капацитет: min 
1TB, Ротација: 7200 rpm
Оптички уређај: Не
Звучници: Звучни системи са 4 
звучника
Web камера: min 1.0 Mpix са 
микрофоном
Display port: Да
HDMI: Да 
USB 3.1: min 3
Мрежна картица: Gigabitni LAN 
10/100/1000 Mbps
Wireless: Dual Band Wireless 
LAN 2.4/5Ghz, 802.11 ac
Bluetooth: Bluetooth 4.2

ком 2
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Читач картица: SD читач 
картица
Батерија: min 6 ćelija Li-ion
Оперативни систем: Windows 
10 64bit или одговарајући
Просветљена  тастатура: Да
Тастатура: Тастатура пуне 
величине, са издвојеним 
нумеричким делом
Боја: Црна
Тежина (кг): до 3.4
Торба: истог произвођача као и
laptop
Напомена: Обавезан услов је 

могућност провере статуса 
гарантног рока по серијском 
броју уређаја на site-u 
произвођача.Обавезно у 
понуди доставити стандарде 
EnergyStar 6.0 и Epeat GOLD

1.16 NAS уређај

Procesor: min Intel D1508 Dual 
Core 2.2GHz или одговарајући
Меморија: min 4GB DDR4 with 
ECC
Број слободних места за HDD: 
min 6
Број препоручених корисника: 
20-80
Максимално подржани 
капацитет : min 60TB
Максимални подржани 
капацитет са проширењем: min
110TB
Подржани типови HDD: 
SATA/SSD 2.5" или 3.5"
Слот за проширење са Hot 
Swappable Drives eSATA
Мрежа: Gigabit LAN Ports 
10Gbps LAN Optical SFP+
USB Ports: Min 3 USB3.0 port, 1
напред, 2 назад
Напајање: Interno maks 200W
Вентилатор (mm): 120
Маса уређаја (kg): maks 8
Остало: Software and 
Functionality, Cloud-discovery, 
Setup and Management, Data 
Protection са Unlimited 
Snapshots, Web-managed 
Replication са Disaster Recovery
Real-time Antivirus
iSCSI and Thin Provisioning, 
Single DLNA Server for Local 
and Remote Streaming

ком 1

Тастатура са Тастатура са интегрисаним 
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1.17 читачем SMART
картице

Smart card reader-om, USB, 
обавезан нумерички и alfa 
нумерички део

ком 10

1.18 Екстерни HDD

Капацитет: min 1TB
Конектор: USB 3.0
Buffer [MB]: min 8
Формат: 2,5"
Број обртаја [rpm]: min 5.400
Боја: црна

kom 5

За све понуђене производе доставити  изводе из каталога којом понуђач
доказује испуњене тражене минималне карактеристике. Техничка документација,
као и тражени стандарди могу бити достављени на енглеском језику. Наручилац
задржава право да од понуђача затражи да неке делове техничке документације
или стандарда достави преведене на српски језик.

У  понуди  доставити  изјаву  на  меморандуму  понуђача  са  наведеним
линковима  на  сајтове  произвођача  понуђене  опреме  на  којима  се  може
проверити  статус  гарантног  рока  по  серијском  броју  уређаја.  Односи  се  на
уређаје за које је овај услов тражен у табели техничке спецификације.

2. КВАЛИТЕТ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 
2.1. Под квалитетом понуђене рачунарске опреме Наручилац подразумева

да она испуњава минималне техничке карактеристике које је он навео и описао у
колони 3. табеле.

2.2. Наручилац захтева да сви производи из Техничке спецификације буду
усаглашени  са  здравственим,  безбедносним  и  другим  директивама  ЕУ
релевантним за тај производ тј. сваки производ који понуђач нуди мора имати
ознаку  или декларацију о усаглашености.

3.КОЛИЧИНА
          Наручилац је навео  оквирну количину предметних добара, с обзиром да се 
ради о добрима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу.
          Наручилац је унапред одредио вредност уговора, док укупан збир цена које 
су дате на бази оквирних количина служи искључиво за вредновање понуда.
          Наручилац ће поручивати добра сукцесивно, на основу писане наруџбенице,
према  динамици  и  у  количинама које  буду  одговарале  његовим  стварним
потребама. 
          Наручилац задржава право да током реализације уговора одступи од 
оквирних и планираних годишњих количина односно да врши набавку у зависности
од стварних потреба. 
          Наручилац задржава право да набавља рачунаре у износу мањем од 
максималног могућег.

  Максимални износ до којег ће се вршити набавка је 3.200.000,00 динара и
чини процењену вредност у Плану јавних набавки Наручиоца за 2017. годину. 

_________________________________________________________________________

Редни број набавке: ЈНМВ-06Д/17
Предмет набавке: Рачунари

Страна 11 од 58



  

Понуђач је обавезан да Наручиоцу понуди (наведе у понуди) рачунаре  који
су  наведени у  Опису  предметне  набавке,  у  противном  понуда  понуђача  биће
одбијена као неисправна.

Сагласност са овим захтевом Наручиоца понуђач даје  самим учешћем у
поступку јавне набавке. 

4. РОК  ИСПОРУКЕ, ГАРАНТНИ РОК И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СЕРВИСА У 
ГАРАНТНОМ РОКУ

ЈЕДИНСТВЕНИ РОК  ИСПОРУКЕ: минимални  рок  испоруке  који  захтева
Наручилац је 7 дана од дана поруџбине.

ГАРАНТНИ РОК: Наручилац захтева да му се обезбеди минимални гарантни рок
и то за: 

 рачунаре и мониторе 36 месеци
 UPS 24 месеца
 тастатуре, оптички миш 12 месеци
 штампаче и ковертирку 12 месеци

Понуђач је дужан да у понуди наведе гарантне рокове које нуди Наручиоцу.  
Гарантни  листови се  достављају при  испоруци.  Сагласност  са  овим захтевом
Наручиоца понуђач даје самим учешћем у поступку јавне набавке. 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ: Понуђачи, без обзира да ли су
произвођачи или се баве прометом рачунарске опреме, дужни су да обезбеде
овлашћени сервис за отклањање недостатака у гарантном року. За Наручиоца
небитно је у чијем је власништву овлашћени сервис-и. 

Понуђач  је  дужан  да  да  Изјаву  Наручиоцу,  под  пуном  материјалном  и
кривичном  одговорношћу,  да  ће  уколико  му  се  додели  уговор  обезбедити
овлашћени  сервис  или  сервисе  за  отклањање  недостатака  (кварова)  на
испорученој опреми – производима. Текст Изјаве се налази у поглављу IX К.Д. 

5.  НАЧИН  СПРОВОЂЕЊА  КОНТРОЛЕ  КВАЛИТЕТА  И  КВАНТИТЕТА
ИСПОРУЧЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 

Наручилац ће вршити контролу квалитета и квантитета описаног у тачки  2. и  3.
техничког описа приликом сваке испоруке.
У поступку контроле Наручилац ће утврђивати:

- Да ли му понуђач коме се додели уговор испоручује рачунарску опрему  у
квалитету описаном у тачки 2. техничког описа.
     Неквалитетну  рачунарску  опрему Наручилац  ће  рекламирати  и  исту  ће
вратити понуђачу коме се додели о његовом трошку уз захтев да му се изврши
нова испорука у уговореном квалитету. Рок за нову испоруку рачунарске опреме
уговореног квалитета је 3 дан од дана рекламације. Сагласност са овим захтевом
Наручиоца понуђач даје самим учешћем у поступку јавне набавке.  

_________________________________________________________________________

Редни број набавке: ЈНМВ-06Д/17
Предмет набавке: Рачунари

Страна 12 од 58



  

- Да ли му понуђач коме се додели уговор испоручује рачунарску опрему у
количинама које одговарају наруџбеници. У случају да понуђач коме се додели
уговор испоручи мању количину рачунарске опреме од поручених Наручилац ће
рекламирати  испоруку  количине  са  захтевом  да  му  се  недостајућа  количина
испоручи  у  року  најдужем  од 3  дана по  извршеној  рекламацији  количине.  У
случају испоручене веће количине рачунарске опреме од поручене Наручилац ће
вишак одмах вратити испоручиоцу. Сагласност на захтев наручиоца о контроли
квантитета понуђач даје самим учешћем у поступку јавне набавке.  

- Да ли је понуђач коме се додели уговор при испоруци предмета набавке
запао у доцњу односно да ли поштује уговорене рокове: уговорени рок испоруке,
уговорене рокове за рекламацију (квалитета и кавантитета). 
Сагласност са овим захтевом Наручиоца понуђач даје самим учешћем у поступку
јавне набавке.  
У случају да понуђач коме се додели уговор не поступи по рекламацијама Наручи-
лац ће применити одредбе Уговора које се односе на његов раскид и активирање
гаранције за добро извршење посла. 
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IV – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима наручиоца
у  погледу  садржине  понуде,  као  и  услове  под  којима  се  спроводи  поступак  доделе
уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за
учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са
конкурсном документацијом. У супротном, понуда се одбија.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА СА ПОСЕБНИМ ЗАХТЕВИМА У
ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ СЕ САЧИЊАВА ПОНУДА 

Понуду  треба  поднети  на  обрасцима  из  ове  Конкурсне  документације или
обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у Конкурсној
документацији. Обрасце треба попунити  читко,  а  према приложеном упутству.
Сваки документ (образац, изјава) из Конкурсне документације који се доставља
Наручиоцу,  мора  бити  оверен  и  потписан од  овлашћеног  лица  за  заступање
понуђача.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери
печатом. 
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није
уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је
да уз  понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде
и/или потписивање уговора.  
У  случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце и изјаве потписује  и
оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у Споразуму
чланова групе понуђача изузев Изјаве о испуњености обавезних услова из чл. 75
ЗЈН, Изјаве о независној  понуди и Изјаве  о испуњености обавезног услова из
члана о поштовању обавеза из  чл.  75.  став 2. које  потписују и  оверавају сви
понуђачи из групе.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених  приликом  разматрања  и  оцењивања  понуде  по  окончаном  поступку
јавног отварања понуда. 
 
3.  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД
ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Начин подношења понуде:
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, телефон и
факс понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
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Понуђач може поднети само једну понуду. 

Понуду може поднети:  понуђач самостално,  понуђач са подизвођачем и група
понуђача као заједничку понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог
понуђача.  Поред  тога,  понуђач  може  бити  члан  само  једне  групе  понуђача,
односно учествовати само у једној заједничкој понуди. Понуђач који је члан групе
понуђача  која  подноси  заједничку  понуду,  не  може  истовремено  да  буде
подизвођач другог понуђача.

Понуда се доставља на адресу: ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, Сентандрејски пут бр.3
са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара: Рачунари, редни број набавке
ЈНМВ-06Д/17 -  НЕ ОТВАРАТИ”. У случају личне доставе понуда се предаје на
писарници Наручиоца – пословни секретари, 1. спрат, канцеларија бр. 1. Понуда
се  сматра  благовременом  уколико  је  примљена  од  стране  Наручиоца  до
09.03.2017. године до  09.00 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,
(примљена је по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити) сматраће
се неблаговременом. 
Благовремено  достављене  понуде  биће  јавно  комисијски  отворене  у
просторијама Наручиоца, дана 09.03.2017. године са почетком у 12.00 часова. 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда дужни
су  да  пре  почетка  поступка  јавног  отварања  предају  Комисији  писмено
овлашћење за учествовање у поступку јавног отварања. Овлашћење се издаје на
меморандуму  понуђача  и  мора  бити  заведено  код  њега  и  оверено  његовим
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Садржина понуде  :

1. Обрасци:
-  попуњен,  потписан  и  оверен  Образац  понуде  (са  подацима  о  понуђачу,  у
зависности од начина подношења понуде са комерцијалним елементима понуде)
- попуњен, потписан и оверен Образац - Структура цене
- Образац - Модел уговора
- попуњене, потписане и оверене Обрасце које је Наручилац навео у поглављу ΙX
Конкурсне документације

2. Прилози понуди:
- Уз понуду достављају се прилози које је Наручилац захтевао Конкурсном 
документацијом као и докази о испуњености додатних услова које је Наручилац
навео у поглављу V К.Д. 
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Разлози за одбијање понуда: 
Понуда се неће разматрати уколико је неблаговремена и уколико је   предата у
отвореној коверти. 
Наручилац ће одбити понуде понуђача које садрже битне недостатке утврђене у
складу  са  чланом  106.  ЗЈН  и  за  које  не  постоје  услови  за  доделу  уговора
предвиђени чланом 107. ЗЈН.  
Посебна напомена:
Накнадне  рекламације,  које  су  последица  нетачно  и  недовољно  сакупљених
информација  или  погрешно  процењених  околности  и  услова,  односно
недовољног знања, Наручилац ће одбити као неоснован. 

4. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

6. 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. 
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено,
означено  и  достављено  у  складу  са  условима  из  конкурсне  документације  са
ознаком  на  коверти  „ИЗМЕНА  ПОНУДЕ“  или  „ДОПУНА  ПОНУДЕ“  или  „ОПОЗИВ
ПОНУДЕ“  за  јавну  набавку  мале  вредности добара: „Рачунари“, редни  број
набавке ЈНМВ-06Д/17 - НЕ ОТВАРАТИ“. У случају опозива односно  повлачења
достављене понуде од стране понуђача, таква понуда се неће разматрати, већ ће
се као неотворена вратити понуђачу.
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за
подношење исте.

7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: 
Понуда  се  подноси  самостално,  као  заједничка  и  као  понуда  са
подизвођачем. 
Начин  подношења  понуде  наводи  се  у  Обрасцу  понуде  (поглавље  VI К.Д.)
заокруживањем навода под А, Б или В у табели под 1. 
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.

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем-има односно да извршење
набавке делимично повери подизвођачу-има дужан је да поред података о себи
(табела 2. Обрасца понуде) наведе и све податке о подизвођачу-има којем/којима
поверава извршење набавке (табела 3. Обрасца понуде).  Захтевани подаци о
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подизвођачу-има саставни су део табеле под 3. у Обрасцу понуде - поглавље VI
К.Д.. 
Вредност набавке - проценат извршења преко 50% укупне вредности набавке не
може се поверити подизвођачу, у противном понуда понуђача биће одбијена као
неприхватљива. 
Податак о вредности набавке (проценат учешћа подизвођача) наводи се у табели
3. подизвођач, опис посла и вредност посла биће наведени у Уговору.  
Понуђач не може ангажовати подизвођача кога није претходно навео у понуди, у
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор,
осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. 
Изузетно понуђач може ангажовати подизвођача кога није навео у понуди, ако је
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико
добије претходну сагласност Наручиоца.
Понуђач у потпуности одговара  Наручиоцу за извршење уговорене предметне
јавне набавке без обзира на број подизвођача.
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев Изјаве о испуњености
обавезних услова и Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. који попуњава,
потписује и оверава подизвођач у своје име.
Ангажовани подизвођач-и мора-ју испуњавати услове из члана 75. став 1. Закона.
Понуђач-и морају испуњавати услов из чл. 75. став 1. тачка 5. ЗЈН само за део
набавке који се преко њега/њих реализује. 
 Докази и начин њиховог достављања наведени су у поглављу V К.Д. 

Обавештење  понуђачима  који  учествују  у  поступку  јавне  набавке  са
подизвођачем:
Уколико  понуда  понуђача  који  наступа  са  подизвођачем  буде оцењена  као
најповољнија  понуда,  Наручилац  ће  тражити  од  понуђача,  пре  потписивања
уговора о јавној набавци, закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-
техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. Уколико већ постоји
закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне јавне набавке,
потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи  и
достави у оригиналу или овереној копији. 

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана
80. Закона о јавним набавкама.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
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.
 Споразум обавезно мора да садржи податке из члана 81. ст. 4. и 5. Закона и то
податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем 

 опис послова које ће преузимати понуђачи из групе 
 неограниченој, солидарној одговорности сваког члана према Наручиоцу у

складу са ЗЈН. 
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Сваки  понуђач  из  групе  понуђача  која  подноси  заједничку  понуду  мора  да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. ЗЈН.
Додатне услове из чланакк 76. ЗЈН понуђачи из групе испуњавају заједно. 
Начин  доказивања  испуњености  обавезних  и  додатних  услова  у  случају
подношења заједничке понуде прецизирани су у поглављу V К.Д.  
Подаци о понуђачима који учествују у заједничкој понуди наводе се и оверавају
на следећи начин: 
- у табели под 1. Начин подношења понуда заокружује се податак под В.
- у табели под 2. Носилац посла наводи своје податке а њихову тачност потврђује
својим обавезним потписом (испод табеле).
- у табели под 4. Носилац посла наводи захтеване податке о осталим учесницима
у заједничкој понуди захтеване податке за остале учеснике о заједничкој понуди а
њихову тачност потврђује својим обавезним потписом (испод табеле).

Важна напомена:
У случају подношења заједничке понуде Изјава о независној понуди и Изјава о
поштовању обавеза из чл. 75. став 2. се копирају у потребном броју примерака,
попуњава их, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. Изјаве
се налазе у поглављу  IX К.Д.
Понуђачи  из  групе  понуђача  одговарају  неограничено  солидарно  према
Наручиоцу. 

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
10.1. Начин плаћања:  Плаћање ће се вршити налогом за пренос преко рачуна
отвореног код пословне банке.

10.2. Услови и рок плаћања: Искључено је авансно плаћање. Плаћање се врши
по испоруци у року од 45 дана од дана испостављања  исправне  фактуре.  Рок
плаћања  одређен  је  Законом  о  роковима  измирења  новчаних  обавеза  у
комерцијалним трансакцијама.
Сагласност са захтевима Наручиоца у погледу начина услова и рока плаћања
понуђачи дају самим учешћем у поступку јавне набавке. 

10.3.  Рок испоруке: Максимално дозвољени рок испоруке кога понуђачи могу
понудити је 7 дана од дана добијене поруџбенице. 

10.4. Начин и место испоруке:   
 - испорука ће се вршити сукцесивно (по наруџби Наручиоца);

      - ФЦО магацин Наручиоца, Сентандрејски пут 3, Нови Сад.  

10.5. Гарантни рокови: 
Наручилац захтева од понуђача да му за понуђену опрему обезбеди минимални
гарантне рокове и то за: 

-  рачунаре и мониторе 36 месеци
-  UPS 24 месеца
-  тастатуре, оптички миш 12 месеци
-  штампаче и ковертирку 12 месеци
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Понуђач  је  дужан  да  у  понуди  наведе  гарантне  рокове  према спецификацији
опреме. 

10.6.  Сервис  у  гарантном  року:   Понуђач  је  дужан  да  обезбеди  овлашћени
сервис за сервисирање – отклањање неисправности опреме у гарантном року.  У
вези са овим понуђач даје одговарајућу Изјаву.  Изјавa сe налази се у поглављу IX.

10.7. Квалитет понуђене опреме:
Наручилац  је  прецизирао  квалитет  и  доказивање  квалитета  понуђене  опреме
Техничком спецификацијом (поглавље III Конкурсне документације). 

10.8. Захтев у погледу рока важења понуде: Рок важења понуде је најмање 60
дана рачунајући од дана јавног отварања понуда. У случају истека рока важења
понуда из законом одређених разлога, Наручилац ће у писаном облику затражити
од понуђача продужење рока важења понуде.  Понуђач који прихвати захтев за
продужење рока важења понуде, не може мењати понуду.

11. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ ВАЛУТЕ И НАЧИНА НА КОЈИ СЕ НАВОДИ И
ИЗРАЖАВА ЦЕНА У ПОНУДИ

11.1. Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.

11.2. Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
        Цена у понуди исказује се као укупна у динарима, са и без ПДВ-а за оквирну
годишњу количину рачунара из спецификације наведене у  Техничком опису и у
Обрасцу структуре цена.

У Обрасцу структуре цене исказује се јединична цена без ПДВ-а за сваку
позицију, укупна цена без ПДВ-а за сваку позицију за оквирне количине и укупна
цена за оквирне количине са и без ПДВ-а. 

   У  случају  да  у  овом  образцу  није  наведена  јединична  цена  за  неку  од
позицију  из  спецификације  понуда  таквог  понуђача  биће  одбијена  као
неприхватљива. 

Укупна цена за оквирне количине без ПДВ-а користиће се за рангирање
понуда. Јединичне цене наведене у Обрасцу структуре цене су фиксне и не могу
се мењати током важења уговора.

Наручилац задржава право да одступи од оквирних годишњих количина у
складу са својим ставрним потребама, како је то и наведено у тачки 3. Техничког
описа у конкурсној документацији (Поглавље III, тачка 3. Количина канцеларијског
материјала).

Максимални  износ  до  којег  ће  се  вршити  набавка  је  њена  процењена
вредност у Плану јавних набавки Наручиоца за 2017. годину и износи 3.200.000,00
динара без ПДВ-а.

Понуђеним ценама морају обухватају се сви трошкови у вези са испоруком
рачунарске опреме и материјала . 

Ако  у  понудама  понуђача  буде  исказана  неуобичајено  ниска  укупна  збирна
цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац  у  овом  поступку  јавне  набавке  захтева  да  му  понуђачи  доставе
следеће финансијске гаранције:

1.  Финансијску гаранцију за добро извршење посла:

Наручилац у овом поступку јавне набавке захтева да му понуђачи доставе
финансијску гаранцију за добро извршење посла.

Финансијска гаранција за добро извршење посла је бланко соло меница. Уз
бланко  соло  меницу  доставља  се:  менично  овлашћење на  износ  320.000,00
динара што је 10% од процењене вредности набавке без ПДВ-а у Плану јавних
набавки Наручиоца за 2017. годину, захтев за регистрацију менице и фотокопија
Депо картона. 

Бланко соло меница, менично овлашћење и Депо картон достављају се
при потпису Уговора. Понуђачи су дужни да потпишу Изјаву да ће уколико им се
додели уговор Наручиоцу доставити захтевану финансијску гаранцију. Изјава се
налази у поглављу IX К.Д.

Бланко  соло  меница  мора  пре  предаје  бити  регистрована  код  Народне
банке  Србије,  у  складу  са  Одлуком  о  ближим  условима,  садржини  и  начину
вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011).

Захтев  за  регистрацију  менице  понуђач  благовремено  подноси  својој
пословној банци на њеном обрасцу да би испоштовао рок о њеном полагању. 
У Захтев за регистрацију соло менице уноси се серијски број  бланко менице,
износ и основ издавања.

Захтевана гаранција мора бити неопозива, безусловна, наплатива на први
позив без права на приговор и не може садржати додатни услов за исплату или
мањи износ од оног који је Наручилац одредио. 

Гаранција се издаје са роком који је 30 дана дужи од рока важења уговора. 
Неискоришћену гаранцију - непротествовану меницу Наручилац ће вратити

по истеку њеног важења. 

2. Финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року:
Финансијска гаранција за отклањање недостатака је бланко соло меница.

Уз бланко соло меницу доставља се: менично овлашћење на  износ  320.000,00
динара што је 10% од процењене вредности набавке без ПДВ-а у Плану јавних
набавки Наручиоца за 2017. годину, захтев за регистрацију менице и фотокопија
Депо картона. 

Понуђачи су дужни да потпишу Изјаву да ће уколико им се додели уговор
Наручиоцу  доставити  захтевану  финансијску  гаранцију.  Изјава  се  налази  у
поглављу IX К.Д.

Бланко  соло  меница  мора  пре  предаје  бити  регистрована  код  Народне
банке  Србије,  у  складу  са  Одлуком  о  ближим  условима,  садржини  и  начину
вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011).

Захтев  за  регистрацију  менице  понуђач  благовремено  подноси  својој
пословној банци на њеном обрасцу да би испоштовао рок о њеном полагању. 
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У  Захтев  за  регистрацију  соло  менице  уноси  се  серијски  број  бланко
менице, износ и основ издавања.

Захтевана гаранција мора бити неопозива, безусловна, наплатива на први
позив без права на приговор и не може садржати додатни услов за исплату или
мањи износ од оног који је Наручилац одредио. 

Гаранција се издаје са роком  који је 30 дана дужи од понуђеног гарантног
рока  за рачунаре и мониторе. 

Активирање  гаранције  за  отклањање  недостатака  у  гарантном  року
дефинисано је Моделом уговора. 

Неискоришћену гаранцију - непротествовану меницу Наручилац ће вратити
по истеку њеног важења. 

13.  ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Наручилац се обавезује:
1. Да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржаним у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио
у понуди односно које је подвукао црвеном оловком у документу и у истом реду
уз десну ивицу ставио реч „поверљиво“. 
2.  Да  одбије  давање  информације  која  би  значила  повреду  поверљивости
података добијених у понуди.
3. Да чува као пословну тајну имена понуђача који су поднели понуде до истека
рока предвиђеног за отварање понуда.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја
за примену елемената критеријума и рангирање понуде

Наручилац  обавештава  понуђаче  да  ова  јавна  набавка  не  садржи  посебно
поверљиве информације.

14.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА  ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику  (путем  поште  на  адресу
Наручиоца: Сентандрејски пут бр.  3  Нови Сад, електронске поште на е-маил:
komisija.za.javne.nabavke@cistocans.cо.rs сваког  радног  дана  у  времену  од
07.00  до  15.00  часова тражити  од  Наручиоца  додатне  информације  или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објавити одговор на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
У  Захтеву  за  додатним  појашњењем  заинтересовано  лице  може  указати
Наручиоцу и  на  евентуално  уочене  недостатке  и  неправилности  у  конкурсној
документацији. 
Додатне  информације  или  појашњења  упућују  се  са  напоменом  „Захтев  за
додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације, ЈНМВ-
06Д/17 - „Рачунари“.
Уколико Наручилац  измени или  допуни  Конкурсну документацију  8  или  мање
дана  пре  истека  рока  за  подношење  понуда  продужиће рок  за  подношење
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понуда. Обавештење о  продужењу рока за  подношење понуда Наручилац  ће
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац неће мењати нити
допуњавати Конкурсну документацију. 
Захтевање  додатних информација или појашњења  ради припреме  понуде није
дозвољено телефоном. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.

15.  ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА  ОД  ПОНУЂАЧА  ПОСЛЕ  ОТВАРАЊА  ПОНУДА  И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу  (увид)  код  понуђача,  односно  његовог  подизвођача,
Наручилац  ће  понуђачу  оставити  примерени  рок  да  поступи  по  позиву
Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако  се  понуђач  не  сагласи  са  исправком  рачунских  грешака,  Наручилац  ће
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

16.  РЕЛЕВАНТАН  ДОКАЗ  ЗА  ОДБИЈАЊЕ  ПОНУДЕ  ПОНУЂАЧА  КОЈИ  НИСУ
ИСПУНИЛИ  ОБАВЕЗЕ  ПО  РАНИЈЕ  ЗАКЉУЧЕНИМ  УГОВОРИМА  (НЕГАТИВНА
РЕФЕРЕНЦА)

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је  понуђач у
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку
јавне набавке:
- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ наведеног може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламација потрошача уколико није отклоњена у уговореном року 
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5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин  и  под  условима  предвиђеним  законом  којим  се  уређују  облигациони
односи;
6) доказ  о  ангажовању на извршењу уговора  о  јавној  набавци лица која  нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на
испуњене  обавеза  у  ранијим  поступцима  јавне  набавке  или  по  раније
закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82.
Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе
понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више
чланова групе понуђача.  

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Одлука  о  додели  уговора биће  донета  применом  критеријума –  најнижа
понуђена цена (наведена у Обрасцу структуре цена као укупна цена за оквирне
годишње количине без ПДВ-а).
Уколико  два  или  више  понуђача  дају  понуде  са  истом  најнижом  ценом
Наручилац ће изабрати као најповољнију понуду понуђача који је понудио краћи
рок  испоруке. Уколико два или више понуђача дају понуде са истом најнижом
ценом и истим роком испоруке наручилац ће изабрати понуду са најкраћим роком
важења понуде. 

Понуђена укупна цена за оквирне годишње количине користиће се једино за
рангирање понуда ради избора најповољнијег понуђача за предметну јавну на-
бавку. Наручилац ће сабрати сваку појединачну ставку и износ који се добије слу-
жиће за упоређивање понуда.

Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће
се исти реализовати у складу са стварним потребама Наручиоца за рачунаре.

18. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
У  обрасцу  трошкова  припреме  понуде  могу  бити  приказани  трошкови  израде
узорка или модела,  ако  су израђени у  складу са  техничким спецификацијама
Наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
У случају да понуђач користи заштићене патенте сносиће искључиву одговорност
за повреде заштићених права интелектуалне својине према трећим лицима. 
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20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев  за  заштиту  права  може  да  поднесе  понуђач,  односно  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 Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу са назнаком „Захтев за заштиту
права у поступку јавне набавке мале вредности: Рачунари, ЈНМВ-06Д/17“. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на  е-
маил komisija.za.javne.nabavke@cistocans.cо.rs, или препорученом пошиљком са
повратницом.
Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији  за  заштиту  права  у  поступцима  јавних  набавки,  на  адресу:  11000
Београд, Немањина 22-26.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако
је  примљен  од  стране  Наручиоца  најкасније  три  дана  пре  истека  рока  за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става,
сматраће  се  благовременим  уколико  је  поднет  најкасније  до  истека  рока  за
подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 
Наручилац  објављује  обавештење  о  поднетом  захтеву  за  заштиту  права  на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два
дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога
3Љ Закона.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења
захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом
захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне
набавке. 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике
Србије (број рачуна: 840-30678845-06 шифра плаћања 153 или 253 позив на број
ЈНМВ  – 13Д/16 сврха  уплате  ЗЗЗП  ЈКП  „Чистоћа“  Нови  Сад,  ЈНМВ-13Д/16,
корисник: Буџет Републике Србије уплати таксу у износу 60.000,00 динара.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац  ће  доставити  уговор  о  јавној  набавци  понуђачу  којем  је  додељен
уговор у року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту
права. 
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Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да потпише уговор
или не потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор
о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.
У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани
понуђач  ће  бити  позван  да  приступи  закључењу уговора  пре  истека  рока  за
подношење захтева за заштиту права.

22. ИЗМЕНЕ УГОВОРА
Наручилац може, у складу са чл. 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној
набавци  без  спровођења  поступка  јавне  набавке  повећати  обим  предмета
набавке,  с  тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од
укупне вредности првобитно закљученог уговора.

23. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА:
Сва  документа  која  се  захтевају  од  понуђача  у  овом  поступку  јавне  набавке
потписује његов законски заступник (лице наведено у АПР-у).
Документа могу потписати и овлашћена лица која нису уписана у АПР као лица
овлашћена за заступање  од стране законског заступника понуђача.
 Уколико  документа  потписује  лице  које  није  уписано  у  Регистар  као  лице
овлашћено  за  заступање  потребно  је  уз  понуду  доставити  овлашћење  за
потписивање сваког  конкретног  документа.  Уколико понуђач не поступи према
Обавештењу његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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V – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ

ТИХ УСЛОВА

Услови које Понуђач мора да испуни да би могао да учествује у предметном поступку јавне
набавке: 

5.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗЈН 
Понуђач мора испуњавати следеће услове за учешће у предметном поступку јавне
набавке и то:
1. Да  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима  Републике  Србије  или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

         
5.1.2.  ДОДАТНИ  УСЛОВИ  КОЈЕ  У  СКЛАДУ  СА  ЧЛАНОМ  76.ЗЈН  ЗАХТЕВА
НАРУЧИЛАЦ ЗА УЧЕШЋЕ У ОВОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Понуђач  мора  испуњавати  следеће  додатне  услове  за  учешће  у  предметном
поступку јавне набавке и то:

1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:

- да у последњих 12 месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда
на порталу јавних набавки (рачунајући и дан објаве позива) није имао ниједан дан
неликвидности на својим текућим рачунима.
 
2.1.  Да располаже неопходним пословним капацитетом и то:
-  да је понуђач овлашћен од стране произвођача или генералног дистрибутера
(уколико  произвођач  нема  своју  канцеларију  у  Републици  Србији)  за  понуђене
уређаје.  У  достављеној  потврди  мора  да  наведе  да  су  понуђени  уређаји
оригинални да за њих важи стандардна произвођачка гаранција.

2.2. Да поседује уведен важећи стандард: ISO 9001,  ISO 14001, ISO 20000-1 и ISO
27001  за извршење предмета јавне набавке.

5.2.  УПУТСТВО КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА  ПРЕДВИЂЕНИХ
ЧЛАНОМ 75. И 76. ЗЈН У ОВОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. У скла  д  у са законским овлашћењем из члана 77. став 4. ЗЈН у овом поступку
јавне набавке, Наручилац одређује да се испуњеност свих    обавезних услова
доказује  Изјавом о   њиховој испуњености .   
Изјава се даје под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу.
Изјава је саставни део КД, поглавље IX.

_________________________________________________________________________

Редни број набавке: ЈНМВ-06Д/17
Предмет набавке: Рачунари

Страна 26 од 58



  

- Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем доказа и то:

1. потврда о  подацима  о  ликвидности  издата  од  стране  Народне  банке
Србије – одсек принудне наплате, за период од претходних 12 месеци пре
дана објављивања позива на Порталу јавних набавки (рачунајући и дан
објаве позива).

2. потписане и печатиране потврде издате од стране наведених произвиђача
или генералних дистрибутера (уколико произвођач нема своју канцеларију
у  Републици  Србији)  за  понуђене  уређаје.  Уколико  је  понуђач  уједно  и
произвођач  понуђених  уређаја,  тражену  потврду  није  потребно
достављати.

3. фотокопије важећих сертификатса за стандарде ISO 9001,  ISO 14001, ISO
20000-1 и ISO 27001  за извршење предмета јавне набавке.

1. АКО ПОНУЂАЧ САМОСТАЛНО ПОДНОСИ ПОНУДУ: 
Испуњеност  обавезних  услова  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке  понуђач
доказује  попуњавањем,  потписивањем  и  оверавањем  Обрасца  Изјаве   о
испуњавању  услова  из  члана  75.  ЗЈН.  Изјаву  попуњава,  потписује  и  оверава
печатом  овлашћено  лице  понуђача  који  самостално  подноси  понуду.  Образац
Изјаве налази се у поглављу IX КД.
Испуњеност додатних услова доказује се достављањем доказа у прилогу понуде. 

2. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
Наручилац  у  овом  поступку  јавне  набавке  захтева  од  понуђача  који  подносе
понуде са  подизвођачем да његови подизвођачи (наведени у понуди) испуњавају
само обавезне услове тј. услове из члана 75. ЗЈН.
Понуђач  који  понуду  подноси  са  подизвођачем  испуњеност  својих  обавезних
услова   даје  Изјавом прецизираној у претходној тачки.   
Испуњеност  обавезних  услова  за  подизвођача  понуђач  доказује  попуњавањем,
потписивањем и оверавањем (својим печатом)  Обрасца  Изјаве  предвиђеног  за
подизвођача. Образац Изјаве за подизвођача поред понуђача обавезно потписује
овлашћено  лице  подизвођача  и  свој  потпис  оверава  својим  печатом.  Образац
Изјаве  о испуњености обавезних услова за подизвођаче налази се у поглављу IX
КД.

3. АКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ОД СТРАНЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: Наручи-
лац у овом поступку јавне набавке захтева од сваког понуђача из групе  (учесника
у заједничкој понуди) да испуњава обавезне услове предвиђене чланом 75.  ЗЈН а
да додатне услове испуњавају заједно.    
Испуњеност обавезних услова у случају групе понуђача за учешће у овом поступку
јавне набавке даје се попуњавањем, потписивањем и оверавањем Обрасца Изјаве
предвиђену за  групу понуђача.  
Образац Изјаве потписују  и оверавају својим печатом сви понуђачи из групе (уче-
сници у заједничкој понуди). Обрасца Изјаве о испуњености обавезних услова уче-
сника у заједничкој понуди налази се у поглављу IX КД.
Испуњеност додатних услова доказује се достављањем захтеваних доказа уз по-
нуду. 
Напомена: Наручилац задржава право да захтева од понуђача (без обзира како подноси
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понуду)  чија  је  понуда оцењена као  најповољнија,  а  пре доношења Одлуке о  додели
уговора,  да му у року од најдуже пет дана по достављеном позиву  достави на увид
оригинале  или  оверене  копије  свих  тражених  доказа  о  испуњености  свих  обавезних
услова и за које је уз понуду дао Изјаву да их испуњава.
Ако  понуђач  у  остављеном  року  не  достави  на  увид  оригинал  или  оверену  копију
тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац обавештава понуђаче да су дужни да без одлагања писмено обавести наручиоца
о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи
до доношења Одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

5.3. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
Наручилац  од  понуђача  захтева  да  при  састављању  својих  понуда  изричито
наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. У вези
са овим условом понуђач у понуди даје Изјаву на обрасцу кога је наручилац навео
у поглављу IX KД. Изјаву даје понуђач који је дао самосталну понуду и понуду са
подизвођачем  у  случају  заједничке  понуде  даје  (потписује)  понуђач  који  је
споразумом учесника у заједничкој понуди одређен као носилац посла. Давалац
изјаве  изјаву попуњава потписује и  свој потпис оверава печатом.
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VI – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
                                  

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАКУ:
 „Рачунари“, редни број набавке ЈНМВ-06Д/17

Понуда  бр.  ___________  од  ___________  године  за  јавну  набавку  мале
вредности:

Табела 1) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  (заокружити начин на који се подноси 
понуда): 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Табела 2) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (у ову табелу уносе се подаци о понуђачу без обзира 
да ли је он дао понуду самостално, са подизвођачем или као заједничку):  

Назив понуђача:

Статус понуђача:
а) правно лице
б) предузетник 
в) физичко лице
(заокружити а, б или в)

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача 
(и-мејл):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице  овлашћено  за  потписивање
модела уговора и уговора.
У случају заједничке понуде овлашћено 
лице за потписивање уговора и модела 
уговора је оно које је одређено њиховим 
међусобним споразумом.

Име и презиме:
_______________________________
Функција код понуђача: 
_______________________________
Потписује се овако.
_______________________________
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Овлашћено  лице  за  попуњавање  и
потписивање  свих  образаца  из
конкурсне документације.
У случају заједничке понуде овлашћено 
лице за попуњавање и потписивање свих 
образаца из конкурсне документације је 
оно које је одређено њиховим међусобним
споразумом.
Напомена: У  случају  да  је  ово  лице
овлашћено  и  за  потписивање  модела
уговора  и  уговора  и  да  су  за  њега  у
претходној рубрици дати подаци рубрика
предвиђена за именовање овог лица  се
не  попуњава  а  на  алинеје  се  ставља
цртица. 

Име и презиме:
_______________________________
Функција код понуђача: 
_______________________________
Потписује се овако:
_________________________________

                                                         М.П.              ____________________________
                                                                                    (овлашћено лице понуђача)

Напомена: Понуђачи су  обавезни да дају захтеване опште податке и да их унесу 
у предвиђени простор  табеле под 2. 
Табелу 2. попуњава понуђач који подноси понуду самостално као и понуђач који подноси понуду
са подизвођачем. 
Табелу 2. попуњава (даје своје опште податке) и носилац посла из заједничке понуде. Носилац
посла  утврђен  је  споразумом којим  су  се  понуђачи  из  групе  међусобно  обавезали  и  према
наручиоцу на извршење јавне набавке. Овај споразум се доставља уз понуду. 
 На предвиђеном месту испод табеле 2.  у зависности од начина давања понуде потписује се
овлашћено лице:
 - овлашћено лице понуђача који је самостално дао понуду, или
 - овлашћено лице понуђача који је дао понуду са подизвођачем, или
 овлашћено лице испред групе понуђача одређено њиховим споразумом као носилац посла 
Потписи овлашћених лица оверавају се печатом. Оверени потписи овлашћеног  лица су доказ да
су подаци у табели 2. тачни.
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Табела  3)  ПОДАЦИ  О  ПОДИЗВОЂАЧУ  (попуњава  се  само  у  случају  понуде  са
подизвођачем):

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Статус подизвођача:

а) правно лице
б) предузетник 
в) физичко лице
(заокружити а, б или в)

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:

Статус подизвођача:

а) правно лице
б) предузетник 
в) физичко лице
(заокружити а, б или в)

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:

 М. П.        ____________________________
                                                                                         (Овлашћено лице понуђача)

Напомена: Понуђач који  даје  понуду са подизвођачем дужан је  да наведе захтеване  опште
податке о подизвођачу  и да их унесе у предвиђени простор у табели под 3. 
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Овлашћено лице понуђача који даје понуду са подизвођачем потписује се на предвиђеном месту
испод табеле 3. , свој потпис оверава печатом чиме потврђије да су наведени подаци из табеле
тачни.
Уколико понуђач има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се
наведена  табела  копира у довољном броју примерака, да их попуни и достави са настављеним
редним бројевима  4, 5, 6.... у првој колони.
Копиране и попуњене додатне табеле са подацима преосталих подизвођача овлашћено лице
понуђача је дужно да потпише и овери печатом. Ове табеле се достављају се са понудом уз
допис понуђача са назнаком «прилог понуди» .  

Табела 4) ПОДАЦИ О ОСТАЛИМ УЧЕСНИЦИМА  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
(попуњава се само у случају заједничке понуде):

1)
Назив учесника у заједничкој 
понуди:

Статус учесника у заједничкој 
понуди:

а) правно лице
б) предузетник 
в) физичко лице
(заокружити а, б или в)

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2)
Назив учесника у заједничкој 
понуди:

Статус учесника у заједничкој 
понуди :

а) правно лице
б) предузетник 
в) физичко лице
(заокружити а, б или в)

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3)
Назив учесника у заједничкој 
понуди:

Статус учесника у заједничкој 
понуди:

а) правно лице
б) предузетник 
в) физичко лице
(заокружити а, б или в)

Адреса:

Матични број:
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Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

    М.П.                                               ____________________________________
                                                                (Овлашћено лице испред групе  понуђача  – носилац посла)
Напомена: 
Уколико има више од три учесника у заједничкој понуди потребно је да носилац посла на свом
меморандуму достави захтевани податке  о осталим учесницима у заједничкој понуди  
( 4, 5, 6.... ). Копиране и попуњене додатне табеле са подацима преосталих учесника у заједничкој
понуди  овлашћено  лице  понуђача  је  дужно  да  потпише  и  овери  печатом.  Ове  табеле  се
достављају са понудом уз допис носиоца посла са назнаком «прилог понуди»

КОМЕРЦИЈАЛНИ  ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
Укупна цена за оквирне годишње количине 
без ПДВ-а:

ПДВ:
Укупна цена за оквирне годишње количине са
ПДВ-ом:

Начин плаћања:
(погледати тачку 10.1 у поглављу IV К.Д.)

Услови и рок плаћања 
(погледати тачку 10.2 у поглављу IV К.Д.)

Рок испоруке рачунарске опреме по потпису 
Уговора а по примљеној поруџбеници.  
(погледати тачку 10.3 у поглављу IV К.Д.)

Начин и место испоруке
 (погледати тачку 10.4 у поглављу IV К.Д.)

Гарантни рокови: 
(наручилац је у тачки 10. 5 навео минималне гарантне 
рокове које захтева за рачунарску опрему)

Понуђени гарантни рокови:
-за рачунаре____ месеци
-мониторе  ____ месеци
-за UPS ____  месеца
-за тастатуре ____ месеци
-за оптички миш____ месеци 
- за штампаче____ месеци

Сервис у гарантном року
 (погледати тачку 10.6 у поглављу IV К.Д.)

Достављена Изјава о обезбеђењу 
сервиса:  ДА  НЕ (заокружити)

Рок важења понуде
 (погледати тачку 10.8 у поглављу IV К.Д.) ____ дана од дана отварања понуде
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Прилог понуди:
1. Навод понуђача о доступности докумената у
Регистру понуђача

2.Споразум групе понуђача којим уређују  
међусобне односе и којим се према 
наручиоцу обавезују на извршења јавне 
набавке 

3. Докази о испуњености додатних услова

1. Понуђач се налази у Регистру 
понуђача:  ДА  НЕ (заокружити)

2. Достављен прилог -  Споразум групе
понуђача: ДА  НЕ (заокружити)
             
3.Достављени  докази  о  испуњености
додатних услова: ДА  НЕ (заокружити)

М. П.        ____________________________
                                                                                  (Овлашћено лице понуђача)

Понуђач попуњава - наводи све податке, потписује и оверава печатом Образац понуде. Својим
потписом понуђач потврђује да су подаци које  је  навео у понуди  тачни. У случају  заједничке
понуде Образац понуде потписује носилац посла. Носиоца посла учесници у заједничкој понуди
одређују својим Споразумом. 
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VII – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

РБ Опrема
Назив

произвођ
ача

Модел
Јед.
мере

Оквирна
количин

а

Јединична
цена без

ПДВ-а

Оквирне
количине
цена без

ПДВ-а

1 Рачунар - тип 1 ком 12

2 Раčuнаr - тип 2 ком 2

3 Свич - тип 1 ком 5

4 Свич - тип 2 ком 5

5 Свич - тип 3 ком 2

6
Бежични router,
internet rounter

ком 5

7
Ласерски MFP

A4 B/W
ком 1

8
Ласерски MFP

A4 color
ком 1

9
Матрични

штампач A4
ком 1

10 Монитор – тип 1 ком 1

11 Монитор – тип 2 ком 1

12 Тастатура ком 1

13 Оптички миш ком 1

14
Преносни

рачунар – тип 1
ком 1

15
Преносни

рачунар – тип 2
ком

16 NAS уређај ком 1

17
Тастатура са

читачем SMART
картице

ком 1

18 Externi HDD ком 1

Укупна цена за оквирне годишње количине без ПДВ-а:

ПДВ:

Укупна цена за оквирне годишње количине са ПДВ-ом:
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     Место и датум: М.П.

___________________  ______________________________
                                                                                                (потпис овлашћеног лица понуђача)

 
Напомена: У  случају  заједничке  понуде  Образац  потписује  и  оверава  носилац  посла
испред групе понуђача

Напомена: 
- У случају да понуђач за поједине производе нуди више произвођача дужан је да
достави допис на свом меморандуму потписан и оверен печатом који садржи
таксативно податке о свим произвођачима рачунарске опреме коју он нуди.  
- У случају заједничке понуде Образац потписује и оверава носилац посла испред
групе понуђача.

                
                             У  пуство за попуњавање Обрасца структуре цене  :

Понуђач је дужан да у Образац унесе јединичне цене без ПДВ-а,  укупну цену за
оквирне  годишње  количине без  ПДВ-а  и  са  ПДВ-ом,  као  и  износ  ПДВ-а.  У
супротном понуда ће бити одбијена. 
Укупна  цена  за  оквирне  количине  без  ПДВ-а  користиће  се  искључиво  за
вредновање понуда (критеријум наведен у Упутству понуђачима).
Понуђач је дужан да предвиди  све  трошкове који се тичу извршења уговора. 
Понуђене  јединичне  цене  истовремено  су  доказ  Наручиоцу  да  је  понуђач
предвидео све трошкове које ће имати  у поступку реализације уговора. 
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VIII – МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР ЈНМВ – 06Д/17

НАПОМЕНА:  Модел уговора представља основ за одређивање одредби уговора који ће
бити  закључен  са  одабраним  понуђачем.  Уговор   ће  бити  модификован  у  складу  са
прихваћеном понудом и у  том смислу ће бити  накнадно  дорађене одређене уговорне
клаузуле  којима ће  се регулисати тражени услови из  Позива за  подношење понуде и
Конкурсне  документације.  Модел  уговора  понуђач  мора  да  попуни,  овери  печатом  и
потпише, чиме потврђује да је сагласан са његовом садржином. Уколико понуђач наступа
са групом понуђача, модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени
представник испред групе понуђача именован Споразумом групе понуђача као носилац
посла.  У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, у Моделу уговора морају
бити наведени сви подизвођачи.
Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након
што му је уговор додељен, Наручилац ће позвати следећег најповољнијег понуђача ради
потписа Уговора. 

Закључен између уговорених страна:

1. Наручиоца: ЈКП “Чистоћа“ Нови Сад 
са седиштем у Новом Саду, улица Сентандрејски пут бр. 3, 
ПИБ: 101692087 
Матични број: 08066531
Број рачуна: 105-32380-83, Назив банке: „АИК“ банка
Телефон:............................Телефакс:...........................
кога заступа директор Владимир Зеленовић (у даљем тексту Наручилац)  

и 

2. самостални наступ и наступ са подизвођачем.......................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................................,
ПИБ:..........................Матични број: ..............................Број рачуна: .............................
Назив банке:............................,Телефон:........................Телефакс:.........................кога
заступа................................ (у даљем тексту Испоручилац)

и 

2.1. АКО ЈЕ ПРИХВАЋЕНА ПОНУДА ОД ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КАО ЗАЈЕДНИЧКА 
ПОНУДА: 
 Групе понуђача из Споразумом о заједничком наступу  бр. ________ од _________
достављеном ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности: „Рачунари“,
редни број ЈНМВ-13Д/16 коју чине:

2.1.1. _________________________________________  из ___________________
                    (навести скраћено пословно име из АПР-а)

     ул. ________________________________________   бр. __________________

2.1.2. _________________________________________  из ___________________
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           (навести скраћено пословно име из АПР-а)

     ул. ________________________________________   бр. __________________

2.1.3. _________________________________________  из ___________________
           (навести скраћено пословно име из АПР-а)
     ул. ________________________________________   бр. __________________
(У даљем тексту Испоручилац), а које заступа _________________________
                                                                                         (име и презиме носиоца посла) 
запослен код Испоручиоца __________________________________________
                                                                                                               (функција код носиоца посла)    
наведеног под редним бројем  ________  и који је Споразумом одређен као 
носилац посла. 

Подаци о носиоцу посла:

Назив носиоца посла:

Статус носиоца посла (правно лице, 
предузетник, физичко лице):

Адреса носиоца посла :

Матични број носиоца посла:

Порески идентификациони број носиоца 
посла  (ПИБ):
Електронска адреса носиоца посла 
(е-маил):

Телефон:

Телефакс:

Број или бројеви рачуна и назив  банке или 
банака преко којих ће се вршити плаћање:

Наведени  Споразум  о  заједничком  извршењу  набавке  саставни  је  део  овог
уговора.

Основ уговора:
ЈНМВ број: 06Д/17
Датум објављивања јавне набавке на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца: .........................................
Број и датум Одлуке о додели уговора: .......................................................
Понуда изабраног понуђача бр. _______________ од...............................
(попуњава наручилац приликом закључења уговора)
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Уговорне  стране  констатују  да  је  ЈКП  „Чистоћа“  Нови  Сад у  својству
Наручиоца,  на основу одредаба Закона о јавним набавкама  („Сл. Гласник РС, бр.
124/2012,  14/2015 и 68/2015)   спровела поступак јавне набавке  мале вредности  у
предмету набавке добара: „Рачунари“, редни број набавке   ЈНМВ -  06Д/17.

Испоручилац  је  у  својству  Понуђача  доставио  Наручиоцу  у  спроведеном
поступку јавне набавке  прихватљиву понуду. 

Понуда Испоручиоца изабрана је  као најповољнија применом критеријума -
најнижа понуђена цена .

 Поступак  јавне  набавке  из  става  1  овог  члана   окончан  је  правоснажном
Одлуком  бр.  _________  од  __________  овлашћеног  лица  Наручиоца  о  додели
уговора Испоручиоцу.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је набавка рачунара (рачунарске опреме и штампача).
Техничке карактеристике рачунара описане су у Техничкој спецификацији у

Конкурсној документацији.
Понуда  је  прихваћена  у  спроведеном  поступку  јавне  набавке  мале

вредности, редни број набавке ЈНМВ -06Д/17.
Изабрана понуда заведена код Наручиоца под бројем _________ од _________.
године, а код Испоручиоца под бројем _______ од _______. године.

Члан 2.

Испоручилац ће Наручиоцу  испоручивати   рачунарску опрему  из члана
1.  овог  Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте,  количине,
квалитета и места испоруке сукцесивно.

РОК , МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА О ИСПОРУЦИ 

         Члан 3.

           Испоручилац се обавезује да ће у року од ____ дана по добијеној  писменој
поруџбеници извршити испоруку  захтеване рачунарске опреме.

Испорука рачунарске опреме из става 1. овог члана врши се  ФЦО магацин
Наручиоца, Нови Сад, Сентандрејски пут бр.3.

При  свакој  испоруци  Испоручилац  ће  Наручиоцу  предати  исправну
документацију о извршеној испоруци.  

Исправну документацију о испоруци чини отпремница, фактура и гарантни
лист. 

Фактура  мора минимално да садржи број уговора, број јавне набавке по
којој  је додељен уговор, број и датум наруџбенице и цену испоручене рачунарске
опреме. 

Отпремница мора да садржи спецификацију испоручене рачунарске
опреме са прихваћеним јединичним ценама и из поруџбенице.  
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Гарантни  лист  мора   бити  оригинални  односно издат  од  произвођача
испоручене рачунарске опреме, попуњен и оверен од стране Испоручиоца.

Неисправну документацију о испоруци  рачунарске опреме  Наручилац ће
вратити  Испоручиоцу  уз захтев да му се достави нова исправна документација
истог дана а најкасније у року од 48 сати по рекламацији документације. 
        Оверу отпремнице и фактура вршиће овлашћена лица код Наручиоца.
        Оверена отпремница и фактура је једини основ за плаћање испоручене
рачунарске опреме.

ЦЕНА

Члан 4.

Уговорене стране прихватају  јединичне  цене  које  је  Испоручилац дао у
Обрасцу структуре цене уз понуду бр. __________ . 

Уговорене јединичне цене су фиксне и  не могу се  мењати ни по којем
основу.

Максимални износ набавке по јединичним ценама за рачунарску опрему је
3.200.000,00  РСД  без  ПДВ-а.  Максимални  износ  истовремено  је  процењена
вредност предмета набавке у Плану јавне набавке Наручиоца за 2017. годину. 

 Наручилац  задржава  право  да  набавља  рачунарску  опрему  у  мањем
износу од износа наведеном у ставу 3. овог члана.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 5.

Плаћање  испоручене  рачунарске  опреме  вршиће  се  на  текући  рачун
Испоручиоца  ____________________  код  банке  ____________________  на
основу исправне и документоване фактуре. 

Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања фактуре.
Обавезе Наручиоца из Уговора, које доспевају у наредној буџетској години,

биће  реализоване  највише  до  износа  средстава  која  ће  за  ту  намену  бити
одобрена у тој буџетској години.

ГАРАНТНИ РОК И СЕРВИС РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ  У ГАРАНТНОМ РОКУ 

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да је Испоручилац обезбедио гарантне рокове
и то:  

1. за рачунаре ____ месеци
2.  за мониторе ____месеци
3. за UPS ____ месеци
4. за тастатуре ____ месеци  
5. за оптички миш ____месеци
6. за штампаче ____  месеци

_________________________________________________________________________

Редни број набавке: ЈНМВ-06Д/17
Предмет набавке: Рачунари

Страна 40 од 58



  

                                                                                                                         
Уговорне  стране  су  сагласне  да  су  обезбеђени  овлашћени  сервиси  за

отклањање неисправности  рачунарске опреме у гарантном року  и то следећи
сервиси:
_____________________________________________________________________

КВАНТИТЕТ, РОКОВИ ИСПОРУКЕ, КВАЛИТЕТ , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМЦИЈЕ

Члан 7.

Наручилац ће током трајања овог Уговора рачунарску опрему поручивати
по указаној потреби и сукцесивно. 

Наручилац ће поруџбеницом захтевати од Испоручиоца да му испоручи
рачунарску опрему.  Поруџбеница ће садржати врсту, количини и цену опреме
коју треба испоручити, место и рок испоруке.

Контролу  испоручене  количине  Наручилац  ће  спроводити  при  свакој
испоруци.

Вишак  испоручене  рачунарске  опреме  Наручилац  ће  одмах  враћати
Испоручиоцу односно неће је запримати у магацин.

Мањак  испоручене  рачунарске  опреме  Наручилац  ће  рекламирати
Испоручиоцу и од њега ће захтевати да му се недостајућа количина испоручи у
року од 3 дана по извршеној рекламацији.  

Рок  испоруке  чини  битан  елемент  овог  Уговора  и  у  случају  доцње
испоручиоца примениће се одредбе које се односе на добро извршење посла. 

Под квалитетом понуђене рачунарске опреме Наручилац подразумева да
му  се  испоручује  поручена  рачунарска  опрема  од  произвођача  кога  је
Испоручилац  претходно  навео  у  Обрасцу  структуре  цене,  да  сви  испоручени
производи буду усаглашени са Техничком спецификацијом Наручиоца и да они
буду усаглашени са здравственим, безбедносним и другим директивама ЕУ. 

За доказивање квалитета испоручене рачунарске опреме Испоручилац је
обавезан да приликом сваке испоруке достави каталог испорученог производа и
да сваки производ на видном месту има ознаку ознаку CЄ. 

У случају да Наручилац утврди да му испоручена рачунарска опрема није
квалитетна односно да не задовољава одредбе ставова 7. и 8. он ће испоручену
рачунарску опрему одмах вратити Испоручиоцу. 

Наручилац  задржава  право  да  и  накнадно  врши  контролу  квалитета  у
поступку инсталације рачунарске опреме.

Рачунарска  опрема  за  коју  се  накнадно  утврди  да  није  одговарајућег
квалитета биће враћена Испоручиоцу. 

У  свим  случајевима  испоручене  неквалитетне  рачунарске  опреме
Испоручилац је дужан да изврши нову испоруку опреме у уговореном квалитету.
Року за нову испоруку је најдуже  од 3 дана од дана рекламације квалитета.  
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Контролу  квалитета  при  испоруци  као  и  накнадну  контролу  приликом
инсталирања опреме спроводиће овлашћено лице Наручиоца. 

 ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

Члан 8.

Финансијска гаранција за добро извршење посла: 

Под  добрим  извршењем  посла  подразумева  се  да  испоручена добра  у  свему
одговарају квалитету описаном у Техничком опису, да су испоручена у свему по
поруџбеници и у роковима предвиђеним овим Уговором.  

Уговорне стране су сагласне да је Испоручилац при потпису овог Уговора у складу
са својом Изјавом предао Наручиоцу на име гаранције за добро извршење посла:
бланко соло меницу серије број _________________  регистровану  код НБС са
фотокопијом депо картоном и менично овлашћење на износ од  320.000,00
динара што износи 10% од максималног износа до кога се може вршити набавка. 

Уговорне стране констатују да је примљена финансијска гаранција безу-
словна, наплатива „на први позив“ и да је рок њеног важења  _________ тј. да је
30 дана дужи од истека рока на који је закључен Уговор. 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку
јавне  набавке,  Наручилац  је  овлашћен  да  реализује  достављено средство
обезбеђења.

Финансијска гаранција за   отклањање недостатака у гарантном року  :

На име отклањања недостатака на испорученим рачунарима у уговореном
гарантном року Испоручилац Наручиоцу предаје бланко соло меницу. Гаранција се
предаје при испоруци рачунара. 

Примљена меница сер. бр. __________________ регистрована је код НБС. 
Уз  бланко соло меницу Испоручилац предаје  фотокопију Депо картона и

попуњено и оверено менично овлашћење у износу од ___________  који је 10% од
уговорене укупне цене без ПДВ-а из члана 3. овог Уговора. 

 Примљена гаранција из претходног става је безусловна, наплатива на први
позив Наручиоца без права на протест Испоручиоца. 

Рок важења гаранције је до  ___.___._____. године, и он је 30 дана дужи од
истека гарантног рока за испоручене рачунара.

Примљена бланко соло меница активираће се у целости у случају било ког
неотклањања оштећења на испорученим рачунарима. 

Наективиране гаранције Наручилац ће вратити Испоручиоцу по истеку рока
на који су издате.  
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УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Уколико Испоручилац, својом кривицом, не испуни своје уговорне обавезе
везане  за  квалитет  и  квантитет  добара и  ако  у  уговореном  року  не  буде
испоручио добра на начин прецизиран овим уговором, обавезан је да за сваки
дан закашњења плати Наручиоцу износ од  0,2% дневно од укупно  уговорене
цена из члана  4. овог  Уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може
прећи 5% .

Наручилац ће у случају кашњења испоруке упутити налог Испоручиоцу да
му уплати новчани износ на име уговорне казне.

Уколико  Испоручилац  не буде измирио своју новчану обавезу насталу по
основу уговорене казне,  Наручилац ће приступити реализацији предате менице
за добро извршење посла.

Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца  да
захтева и накнаду штете коју је претрпео. 

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 10.

Овај  уговор  ступа  на  снагу  кад  га  потпишу уговорне  стране  и  траје  12
месеци.

Уговор ће се раскинути  пре рока из става 1. овог члана у случајевима:
-   споразумом  уговорних  страна  уколико  оне  констатују  да  је  његово

извршење немогуће, а да за разлоге раскида нису одговорни ни Наручилац нити
Испоручилац  

- ако се максимална вредност до које се врши набавка исцрпи пре истека
рока из става 1. овог члана. 

- ако се примљена финансијска гаранција активира у целости 
- ако се не достави нова финансијска гаранција као замена за претходно

делимично активирану.  
У случају раскида Уговора по било ком основу Наручилац ће Испоручиоцу

платити  до  тада  неоспорно  извршене  испоруке  рачунарске  опреме  према
одредбама овог Уговора.

Пресек ситуације искључиво је право Наручиоца.
Наручилац  задржава  право  да  у  случају  раскида  овог  уговора  због

искључиве кривице Испоручиоца од њега захтева накнаду штете ако му је иста
причињена раскидом уговора. 

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

 Уговор се може раскинути пре истека рока из члана 9. овог Уговора, споразумом
уговорних страна, уколико оне констатују да је његово извршење немогуће, а да за
разлоге раскида нису одговорни ни Наручилац ни Испоручилац.
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 Наручилац може раскинути овај Уговор простом писаном изјавом воље доставље-
нoм Испоручиоцу:
А) ако оцени да Испоручилац не може да извршава своје обавезе из овог Уговора
из било којих разлога укључујући и акте државних органа и догађаје који се могу
подвести под појам више силе,
Б) ако је заостајање у испоруци добара који су предмет уговора, такво да доводи у
питање њихову испоруку – кашњење  дуже од 8 дана од уговореног рока
В) ако Испоручилац испоручује неисправна или неодговарајућа добра или добра 
недоговарајућег квалитета одређеног у техничкој спецификацији, 
Г) ако Испоручилац не отклони недостатке на добрима на начин регулисан овим
Уговором 
Д)  у  свим другим случајевима када Испоручилац не испуњава своје  обавезе у
складу са овим Уговором.

Испоручилац може раскинути овај Уговор простом писаном изјавом воље доста-
вљене Наручиоцу због неиспуњавања његове уговорне обавезе плаћања по рачу-
нима-фактурама у уговореном року. У случају наступања кашњења плаћања од
стране Наручиоца, Испоручилац је дужан да писменим путем опомене Наручиоца,
са остављањем накнадног рока за плаћање неплаћене новчане обавезе, који рок
не може бити краћи од осам ( 8 ) дана од дана пријема опомене. Уколико Наручи-
лац ни у накнадном року из опомене не измири своју обавезу плаћања, Испоручи-
лац може раскинути Уговор.
Накнадни рок, као услов за раскид Уговора, неће се одредити једино у случају
када Наручилац изјави да неће или не може испунити уговорну обавезу плаћања.

Најкраћи отказни рок по свим основама наведеним у претходним ставовима овог
члана износи осам дана. Рок почиње да тече од момента предаје писаног отказа
једне стране другој. Изјава о отказу Уговора се предаје препорученим писменом.
У писаној изјави о раскиду Уговора мора бити означено по ком основу се Уговор
раскида.

У случају раскида Уговора по било ком основу Наручилац ће Испоручиоцу платити
до тада неоспорно испоручена добра према одредбама овог Уговора.
Пресек ситуације искључиво је право Наручиоца.

ИЗМЕНЕ УГОВОРА 

Члан 12.

Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења овог уговора о
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета
набавке,  с  тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од
првобитно уговорене укупне цене без ПДВ-а, наведене у члану 3. став 3. овог
Уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Уговорене стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани  овим  Уговором  непосредно  примењују  одредбе  Закона  о
облигационим односима.

Члан 14.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  све  евентуалне  спорове  решавају
споразумно, а у случају да споразум није могућ, уговара се надлежност стварно-
надлежног суда у Новом Саду.

Члан 15.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац
задржава 3 ( три), а Испоручилац добра задржава 3 (три) примерка. 

    За Испоручиоца                                  За Наручиоца

_______________________                                        _____________________
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IX – ДРУГИ ОБРАСЦИ - ИЗЈАВЕ 

1. ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Сагласни смо са одредбама „доброг извршења посла“ које сте навели у Моделу
уговора. 
Изјављујемо  да  ћемо  у  случају  да  нам  се  додели  Уговор  као  најповољнијем
понуђачу  у  предмету  јавне  набавке: „Рачунари“, редни  број  набавке  ЈНМВ-
06Д/17, при потпису Уговора на име финансијске гаранције за добро извршење
посла доставити бланко соло меницу регистровану код НБС. 
Уз  бланко  соло  меницу  доставићемо  Вам  попуњено  и  оверено  менично
овлашћење на обрасцу наведеном у Конкурсној документацији и оверену копију
депо картона.
Менично  овлашћење  даћемо  Вам  на  износ  од  320.000,00  што  чини  10%  од
процењене вредности предметне набавке из Плана набавки Наручиоца за 2016.
годину. 
Предата гаранција  биће неопозива,  безусловна,  наплатива  на први позив  без
права на наш приговор. Гаранција неће садржати додатни услов за исплату нити
мањи износ од оног на који смо се обавезали.

Важност бланко соло менице биће 30 дана дужи од рока важења уговора.. 

Изјаву дајемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу.

    Датум:                                         М.П.                                Овлашћено лице 
_______________                                                            ____________________

Напомена: Изјаву потписују и оверавају печатом : 
у  случају  самосталног  давања  понуде  и  понуде  са  подизвођачем Изјаву  потписује  и
оверава печатом овлашћено лице понуђача који је самостално поднео понуду односно
понуђача који је  понуду поднео са подизвођачем, у случају заједничке понуде Изјаву
потписује и оверава својим печатом  лице које је њиховим Споразумом одређено испред
групе понуђача као носилац посла, у случају да понуду подноси ортачко друштво Изјаву
потписује овлашћено лице за заступање без обзира на број овлашћених лица. 
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2. ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ
НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ

Изјављујемо да ћемо у случају да нам се додели Уговор као најповољнијем
понуђачу  у  предмету  јавне  набавке  добара: “Рачунари“, редни  број  набавке
ЈНМВ-06Д/17, при потпису Уговора на име финансијске гаранције за отклањање
недостатака у гарантном року предати бланко соло меницу регистровану код НБС
на  износ  од  _______________  динара  што  чини  10%  од  уговорене  укупне
вредности без ПДВ-а.

Гаранцију ћемо предати при испоруци рачунара. 
Уз  бланко  соло  меницу  предаћемо  Вам  попуњено  и  оверено  менично

овлашћење на обрасцу наведеном у Конкурсној документацији и оверену копију
депо картона.

Финансијска  гаранција  биће  неопозива,  безусловна,  наплатива  на  први
позив без права на наш приговор, неће садржати додатни услов за исплату нити
мањи износ од оног на који смо се обавезали.

Рок важења  бланко соло менице биће бити 30 дана дужа од  гарантног
рока за испоручене рачунаре и мониторе. 

Изјаву  дајемо  под  пуном  моралном,  материјалном  и  кривичном
одговорношћу.

          Датум:                                         М.П.             Овлашћено лице понуђача

_______________                      ________________________

Напомена: Изјаву потписују : 
- у случају самосталног давања понуде и понуде са подизвођачем овлашћено лице
понуђача  који  је  самостално  поднео  понуду  и  понуђача  који  је  понуду  поднео  са
подизвођачем 
- у случају заједничке понуде лице које је њиховим Споразумом одређено испред
групе понуђача за давање гаранције   
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3. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу  члана  26.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС“,  бр.
124/2012, 14/15  и  68/15)  и  члана  20.  Правилника  о  обавезним  елементима
конкурсне  документације  у  постуцима  јавних  набавки  начину  доказивања
испуњености  услова  („Службени  гласник  РС“, бр.  86/15)  понуђач
___________________________  из  ______________________________________
ул. _______________________________ бр. _____ даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке:  „Рачунари“, редни број  набавке ЈНМВ-06Д/17,  поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

        Датум:                                    М.П.                                Потпис понуђача

    __________                                                                ______________________

Уколико понуду подноси група понуђача -  Изјава се копира се у потребном броју примерака,
попуњава је, потписује и оверава овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача.  
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4. ОБРАЗАЦ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“,  бр.  124/2012, 14/15  и  68/15),  под  пуном  материјалном  и  кривичном
одговорношћу, као овлашћено лице понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________________________  (навести
назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности „Рачунари“, редни број
набавке ЈНМВ-06Д/17 испуњава све обавезне услове из чл. 75. ЗЈН:

Обавезне услове из члана 75.ЗЈН

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући реги-
стар; 

2) Да Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре; 
3) Да  је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије 

     М.П.                       
___________________________

                                                                                         (потпис овлашћеног лица)

                                                                        
Напомена: ову изјаву даје, попуњава и потписује понуђач који је дао самосталну
понуду.
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4.1. ОБРАЗАЦ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“,  бр.  124/2012, 14/15  и  68/15),  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 мале вредности „Рачунари“,
редни број набавке ЈНМВ-06Д/17 испуњава све обавезне услове из чл. 75. Закона
и то:
Именовани  подизвођач  наведен  у  Понуди  понуђача  _______________________
деловодни број: ________ од ___.___.______. године испуњава обавезне услове
утврђене ЗЈН и наведене у Конкурсној документацији за предметну набавку и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући реги-
стар; 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре; 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној тери-
торији; 
     
                                    М.П.                               Потпис овлашћеног лица понуђача

                                                                              ____________________________

          Потпис овлашћеног лица подизвођача
    М.П.

                                                                              ____________________________

                                                                           Потпис овлашћеног лица подизвођача
                                     М.П.
                                      ____________________________
                                               

                                              М.П                               Потпис овлашћеног лица подизвођача

                                                                            _____________________________

Напомена:  Ову  изјаву  потписује  понуђач  који  је  дао  понуду  са  подизвођачем  и  сви
подизвођачи које је понуђач навео. Потписи морају бити оверени печатима понуђача и
подизвођача. Уколико понуђач са подизвођачем има више од три подизвођача образац
изјаве  бр.  9.2.2  се  копира,  потписује  га   такође  понуђач  који  је  дао  понуду  са
подизвођачима и сви преостали подизвођачи. 
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4.2. ОБРАЗАЦ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА ГРУПУ
ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/2012, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
понуђач:_____________________________________________________________ ,
 учесник  у  заједничкој  понуди  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности:
„Рачунари“,  редни број ЈНМВ-06Д/17 у  којој  је  Споразумом свих  учесника  бр.
__________ од  ___.___._______.  године  као  носилац  посла
одређен__________________________________  даје:

И З Ј А В У

да  као  члан  групе  понуђача  - (заједничке  понуде)  испуњава  обавезне  услове
утврђене чланом 75. ЗЈН.

Обавезни услови из члана 75.ЗЈН

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући реги-
стар; 

2) Да Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре; 
3) Да  је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије 

                                               
  М.П.            ___________________________

         
                                                                              (потпис овлашћеног лица)

Напомена:  Образац  Изјаве  9.2.  3   попуњава  се  и  потписује  само  у  случају  заједничке
понуде. Овај образац - изјаву попуњава, потписује и печатом оверава сваки члан групе
понуђача  укључујући  и  носиоца  посла.  Сваки  члан  испуњава  обавезне  услове
утврђене чланом 75. ЗЈН и за који даје Изјаву. Овај образац се ради попуњавања копира
у потребном броју примерака у зависности од броја учесника.

.
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5. ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА

Назив понуђача:___________________
Седиште:__________________________
Адреса:___________________________
дел.бр.____________________________
датум:____________________________

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/2012,14/15 и 68/15) дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач _________________________________________ у поступку јавне набавке
мале  вредности  добара: „Рачунари“, редни  број  набавке ЈНМВ-  06Д/17,
поштовао  је  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.

          Датум            Понуђач

________________                        М.П.                               ____________________

Напомена: У случају  подношења  заједничке  понуде  и  понуде  са  подизвођачем-има
Изјава  се  копира  се  у  потребном  броју  примерака,  попуњава  је,  потписује  и  оверава
овлашћено  лице  сваког  понуђача из  групе  понуђача односно  овлашћено-а  лице-а
подизвођача.
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6. ИЗЈАВА О ОБЕЗБЕЂЕЊУ СЕРВИСА

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо
уколико нам се додели уговор у поступку јавне набавке мале вредности добара:
„Рачунари“, редни број набавке ЈНМВ-06Д/17 обезбедити овлашћени сервис за
отклањање недостатака (кварова) у гарантном року на испорученој рачунарској
опреми.

                           М.П.
_______________________
  Потпис овлашћеног лица

                           
Напомена: У  случају  заједничке  понуде  Образац  потписује  и  оверава  носилац  посла
испред групе понуђача.
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     7.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15) дајемо следећи :

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

М.П.                                Потпис овлашћеног лица
                                                    

                      ________________________  
                                                                                                               
                                                                                                                          
Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. ЗЈН.
Образац попуњава, потписује и оверава печатом понуђач који је дао самосталну понуду и
понуђач са подизвођачем а у  случају  заједничке понуде Образац  потписује  и  печатом
оверава носилац посла утврђен споразумом учесника у заједничкој понуди.
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Х МОДЕЛИ  МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА 

1. МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ
ПОСЛА

Понуђачи не попуњавају овај Образац већ га само потписују и оверавају печатом као
доказ да су сагласни са његовом садржином.

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.
16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003- Уставна
повеља)
Менични дужник предаје: 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО
СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. _______________________

МЕНИЧНИ ДУЖНИК 

Седиште и адреса:

Матични број:

Порески број:
 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД

Седиште и адреса: Нови Сад, Сентандрејски пут 3

Матични број: 08066531

Порески број: 101692087

Менични  дужник  предаје  Меничном  повериоцу  бланко,  соло  меницу
серијског броја: ________________________ која је безусловна, платива на први
позив и без додатних услова за исплату.

Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење
посла коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке  мале вредности
„Рачунари“, редни број набавке ЈНМВ-06Д/17.
Меница  са  меничним  овлашћењем  се  издају  са  роком  важности  до
___.___.______. године, који је 30 дана дужи од рока важења уговора. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу
на  коју  се  односи  менично  овлашћење  на  износ  од  320.000,00 динара
(словима:тристотинедвадесетхиљададинара)  што  представља  10%  од
процењене вредности набавке. 
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Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно  и  неопозиво,  без  трошкова  и  вансудски  изврше наплату на  терет
рачуна  Меничног  дужника  код  тих  банака,  односно  овлашћује  ове  банке  да
поднете  налоге  за  наплату  заведу  у  евиденцију  редоследа  чекања  због
евентуалног  недостатка  средстава  на  рачуну  или  због  обавеза  поштовања
редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима
донетим на основу овог Закона.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања
важења  Уговора  дође  до  промене  лица  овлашћених  за  заступање,  лица
овлашћених за располагање средствима јлса рачуна Меничног дужника и других
промена које су од значаја за платни промет. 
За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду. 

Датум издавања овлашћења:_______________

                      
                                                         М.П.     __________________________________
                                                                      (потпис овлашћеног меничног дужника)

Сагласни смо са наведеним моделом Обрасца меничног овлашћења.
Попуњен Образац  доставићемо Вам уз бланко соло меницу уколико нам буде додељен
Уговор.
Своју  сагласност  потврђујемо  потписивањем  и  овером  модела  Обрасца  од  стране
овлашћеног лица.
Потписани Образац меничног овлашћење је само доказ наше сагласности по Вашем за-
хтеву  и у друге сврхе се не може употребити.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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2. МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА УЗ ГАРАНЦИЈУ ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Понуђачи не попуњавају овај Образац већ га само потписују и оверавају печатом као
доказ да су сагласни са његовом садржином.

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.
16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003- Уставна
повеља)

Менични дужник предаје 

МЕНИЧНО  ОВЛАШЋЕЊЕ  ЗА  ГАРАНЦИЈУ  ЗА  ОТКЛАЊАЊЕ  НЕДОСТАТАКА  ЗА
КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. _______________________

МЕНИЧНИ ДУЖНИК 

Седиште и адреса:

Матични број:

Порески број:
 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД

Седиште и адреса: Нови Сад, Сентандрејски пут 3

Матични број: 08066531

Порески број: 101692087

Менични  дужник  предаје  Меничном  повериоцу  бланко,  соло  меницу
серијског броја: ________________________ која је безусловна, платива на први
позив и без додатних услова за исплату.

Меница  и  менично  овлашћење  се  издају  као  гаранција  за  отклањање
недостатака у гарантном року  коју је менични дужник поднео у поступку јавне
набавке добара: “Рачунари“, редни број набавке ЈНМВ-06Д/17.

Меница  са  меничним  овлашћењем  се  издају  са  роком  важности  до
___________, који је 30 дана дужи од  понуђеног гарантног рока  за испоручене
рачунаре и мониторе.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу
на коју се односи менично овлашћење у износу од ____________ динара што је
10% од уговореног укупног износа за аброл контејнере без ПДВ-а. 

 Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен
рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на
терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да

_________________________________________________________________________

Редни број набавке: ЈНМВ-06Д/17
Предмет набавке: Рачунари

Страна 57 од 58



  

поднете  налоге  за  наплату  заведу  у  евиденцију  редоследа  чекања  због
евентуалног  недостатка  средстава  на  рачуну  или  због  обавеза  поштовања
редоследа  наплате  са  рачуна   утврђеног  Законом  о  платном  промету  и
прописима донетим на основу овог Закона.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања
важења  Уговора  дође  до  промене  лица  овлашћених  за  заступање,  лица
овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других
промена које су од значаја за платни промет. 
За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду. 

Датум издавања овлашћења:_______________
                     

                                            М.П.    
                                                     _________________________________

  (потпис овлашћеног меничног дужника)

Сагласни смо са наведеним моделом Обрасца меничног овлашћења.
Попуњен Образац  доставићемо Вам уз бланко соло меницу уколико нам буде додељен
Уговор.
Своју  сагласност  потврђујемо  потписивањем  и  овером  модела  Обрасца  од  стране
овлашћеног лица.
Потписани Образац меничног овлашћење је само доказ наше сагласности по Вашем за-
хтеву  и у друге сврхе се не може употребити.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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