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На основу чл. 39 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем
тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник
РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2/2014, деловодни
број Одлуке 06-187/1 од 15.5.2014.године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку број 2/2014, деловодни број Решења 06-187/2 од 15.5.2014.године,
припремљена је:
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Архив Југославије – Установа културе од националног значаја
Адреса: Београд, Васе Пелагића 33
Интернет страница: http://www.arhivyu.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набаке мале вредности, у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.2/2014 је набавка добара.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Јелена Виловић
Е - mail адреса: jelena.v@arhivyu.rs
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.2/2014 је набавка рачунарске опреме за потребе Архива
Југославије.
ОРН: 30230000 рачунарска опрема

4

III. OПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке мале вредности бр.2/2014 је набавка рачунарске опреме за
потребе Архива Југославије, и то
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Назив
NAS Сервер
Сервер
Свич
UPS
Rack орман самостојећи 42U/19"
рутер тип 1
рутер тип 2
мрежни бежични адаптер
радна станица тип 1
радна станица тип 2
монитор тип 1
монитор тип 2
скенер А3 тип 1
скенер А3 тип 2
штампач ласерски А4 тип 1
штампач ласерски А4 тип 2
екстерни диск

Количина

комада 1
комада 2
комада 1
комада 1
комада 1
комада 2
комада 2
комада 2
комада 4
комада 4
комада 4
комада 4
комада 1
комада 1
комада 2
комада 1
комада 3

Техничка спецификација предмета набавке (минималне карактеристике)
Шасија
Процесор
Chipset
RAM Меморија
HDD контролер
HDD (Storage)
HDD (Оперативни
систем)
I/O адаптери

Напајање
Оперативни систем

1. NAS Сервер / комада 1/
Rack 19” Mountible, са шинама за монтажу и кабловима ѕа
напајање
Xeon®E5-2630v2 2.6 GHz 15 MB 80 W
C600 serija
мин 16 GB DDR3 ECC (мин 2x8GB), 1600MHz
Serial ATA-300 / SAS 2.0, Transfer Rate: 600 MBps, RAID
Level: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50,
RAID 60, Cache / Buffer Size ( Maximum ): 512 MB
12 x 4TB (min) 7.2K RPM SATA 3Gbps 3.5” Hot-plug Hard
Drive
Expansion Bays Total: 12 x hot-swap - 3.5" LFF
2 x 300GB (min) , SAS, 2.5”
мин 2 x Ethernet 100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
мин 3 x Hi-Speed USB - 4 pin, USB Type A
1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ,
1x serial
Дуално, редундантно (1+1) мин.750W по јединици, Hot-plug
Windows Storage Server 2012 R2 Standard Edition
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Шасија
Процесор
Chipset
RAM Меморија
HDD контролер
HDD (Storage)
I/O адаптери

Напајање
Оперативни систем
Шасија
Број портова

2. Сервер / комада 2/
Rack 19” Mountible, са шинама за монтажу и кабловима ѕа
напајање
Xeon® E3-1220 3.10 GHz, 8M Cache, Turbo, Quad Core/4T
(80W)
C202 serija
мин 16 GB DDR3 ECC (мин 2x8GB), 1600MHz
Serial ATA-300 / RAID Level (мин): RAID 0, RAID 1, Cache /
Buffer Size ( Maximum ): 512 MB
2x 500GB (мин) 7.2K RPM SATA 3Gbps 3.5in Cabled Hard
Drive
мин 2 x Ethernet 100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
мин 3 x Hi-Speed USB - 4 pin, USB Type A
1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15)
1x serial
Дуално, редундантно (1+1) мин.250W по јединици
Нема
3. Свич /комада 1/
Rack-mountable 19”
20 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45,
4 x SFP (mini-GBIC) у комбинацији са
4x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45,
мин 32 Gbps
HTTPS, TFTP, Telnet, RMON 1, SNMP 2, SNMP 1, SNMP 3,
RMON 2, RMON 3, RMON 9, HTTP, SSH, SNMP 2c
SSL

Switching капацитет
Remote Management
протоколи
Алгоритам
енкрипције
Метод аутентикације TACACS+, Secure Shell (SSH), RADIUS
Layer 2 switching, IPv6 support, VLAN support,
Особине
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support,
Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),
Link Aggregation Control Protocol (LACP),
Port Security, MAC Address Notification,
Port Aggregation Protocol (PAgP) support,
Dynamic Trunking Protocol (DTP) support,
DiffServ support, ARP support, IGMP snooping,
BOOTP support, DHCP snooping, Multicast Storm Control,
Unicast Storm Control, Dynamic IP address assignment,
Broadcast Storm Control, Access Control List (ACL) support,
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Quality of Service
(QoS), Auto-sensing per device, Syslog support, Load balancing,
Auto-negotiation, Auto-uplink (auto MDI/MDI-X)
IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE
Стандарди
802.3ah, IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.1x, IEEE 802.1D,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ab (LLDP),
IEEE 802.1s, IEEE 802.3u
RAM 64 MB, Flash Memory 32 MB Flash
Меморија
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4. UPS / комада 1/
Rack 19” Mountible
Шасија
4000 W / 5000 VA
Снага
Мин 95%
Ефикасност при пуном оптерећењу
Мање од 5%
Дисторзија излазног напона при
пуном оптерећењу
DB-9 RS-232 или USB
прикључци за интерфејс
Line Interactive
Топологија
Да
Индикација (Led или LCD)
On Line, On Battery, Replace Battery, Overload
Опције индикације
indicators
Да
Припадајући софтвер за
интеракцију УПС уређаја и
сервера/радних станица
5. Rack орман самостојећи 42U/19" / комада 1/
800x1000x2000mm
Димензије (ширина x
дубина x висина).
до 800kg
Носивост
19"
Предње и задње шине
предња врата са бравом, прстенови за вертикално вођење
Остало
каблова, точкићи или ножице са нивелацијом, вентилација
Брзина
Подржани стандарди
Портови
Тип антене
Фреквенција
Остало
USB конектор

6. рутер тип 1 /комада 2/
Мин 300 Mbps (IEEE 802.11n) 54Mbps (IEEE 802.11g)
Мин IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
1x WAN мин 10/100 Mbps, 4x LAN мин 10/100 Mbps
Интерна
2.4GHz
Firewall, Remote Management
Није неопходан

Брзина
Подржани стандарди
Портови
Тип антене
Фреквенција
Остало
USB конектор

7. рутер тип 2 /комада 2/
Мин 300 Mbps (IEEE 802.11n) 54Mbps (IEEE 802.11g)
Мин IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
1x WAN мин 10/100 Mbps, 4x LAN мин 10/100 Mbps
екстерна, 3x 5dBi detachable Omni directional
2.4GHz
Firewall, Remote Management
Да

Фреквенција
Брзина
Формат
Тип антене

8. мрежни бежични адаптер /комада 2/
2.400-2.4835GHz
IEEE 802.11n: до 150Mbps (динамички)
IEEE 802.11g: до 54Mbps (динамички)
IEEE 802.11b: до 11Mbps (динамички)
USB
Detachable Omni Directional (RP-SMA) 4dBi
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Процесор
Maтична плоча
RAM
Графичка картица
Хард диск
Оптички уређај
Кућиште
Оперативни систем
Миш са подлогом
Тастатура
Процесор
Матична плоча
RAM
Графичка картица
Хард диск
Оптички уређај
Кућиште
Оперативни систем
Миш са подлогом
Тастатура

9. радна станица тип 1/ комада 4/
Intel Core i3 3240, 3.4GHz, 3M Cache (2 Cores/4 Threads)
chipset H61
DDR3 8GB 1600MHz
2048MB; DDR3
1TB
DVD±RW, 24X, SATA, Dual Layer
Midi-Tower, напајање мин 450W; интерних 3.5'' места мин: 3
MS Windows 7 Professional или Windows 8.1. / downgrade на MS
Windows 7 Professional
USB оптички
USB са нашим словима
10. радна станица тип 2 / комада 4/
Intel Core i3 3240, 3.4GHz, 3M Cache (2 Cores/4 Threads)
chipset H61
DDR3 4GB 1600MHz
интегрисана
500GB
мин DVD±RW, 16X
Midi-Tower, напајање мин 450W
MS Windows 7 Professional или Windows 8.1. / downgrade на MS
Windows 7 Professional
USB оптички
USB са нашим словима

Тип
Дијагонала екрана
Максимална резолуција
Осветљење
Контраст
Време одзива
Угао видљивости
Величина тачке
Повезивање

11. монитор тип 1 / комада 4/
LED, Wide
23"
1920x1080 (FullHD)
250cd/m2
1000:1 (typ); 10,000,000:1 (dynamic)
5ms (typ)
170º horizontal, 160º vertical
0.265mm
VGA D-Sub, DVI-D

Тип
Дијагонала екрана
Максимална резолуција
Осветљење
Контраст
Време одзива
Угао видљивости
Величина тачке
Повезивање

12. монитор тип 2 / комада 4/
LED, Wide
19"
1440x900
250cd/m2
10M:1
5ms
170º horizontal, 160º vertical
0.2835mm
VGA
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Тип и формат
Резолуција
Формати папира
Дубина боја
Брзина скенирања
Подржане
технологије

Повезивање
Припадајући
софтвер
Тип и формат
Резолуција
Зона скенирања
Дубина боја
Брзина скенирања
Подржане
технологије

Повезивање

13. скенер А3 тип 1 /комада 1/
Flatbed A3
600 dpi x 600 dpi (Horizontal x Vertical)
A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive
input-48bit color/16 Bits Monochrome; output-24 Bits Color / 8
Bits Monochrome
Monochrome- 4 s/strani; Colour- 4 s/strani mereno na A4 papiru,
Rezolucije: 200 / 300 dpi
Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation,
Automatic de-skew, Automatic B/W colour detection, Dual Image
Output (Windows only), Auto-rotation, Text enhancement, Edge
enhancement, Advanced cropping feature for Auto size, Unsharp
Mask (USM), Descreening, Horizontal & Vertical Document Split,
Book spine correction, Automatic Folder Creation, Barcode
Recognition, Zonal OCR A & B support
Formati: JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, searchable PDF, secure
PDF, PDF/A
USB 2.0 Type B
ABBYY FineReader, Epson Document Capture Pro
14. скенер А3 тип 2 /комада 1/
Flatbed A3
Optical: 2400dpi (H) x 2400dpi (V)
Software Interpolation: 9600dpi (H) x 9600dpi (V
297mm (H) x 420mm (V)
Color: 48 bit, 24 bit; Gray: 16 bit, 8 bit; Line art: 1 bit
Monochrome- 4 s/strani; Colour- 4 s/strani mereno na A4 papiru,
Rezolucije: 200 / 300 dpi
Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation,
Automatic de-skew, Automatic B/W colour detection, Dual Image
Output (Windows only), Auto-rotation, Text enhancement, Edge
enhancement, Advanced cropping feature for Auto size, Unsharp
Mask (USM), Descreening, Horizontal & Vertical Document Split,
Book spine correction, Automatic Folder Creation, Barcode
Recognition, Zonal OCR A & B support
Formati: JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, searchable PDF, secure
PDF, PDF/A
USB 2.0

15. штампач ласерски А4 тип 1 /комада 2/
ласерски моно , А4
Тип и формат
До 18 страна/минут - B/W - A4 (210 x 297 mm)
Брзина штампе
8.5 секунди
Штампа прве стране
True 600 x 600 dots per inch (dpi) for text and graphics
Квалитет штампе
до 5000 страна
Месечни обим штампе
Hi-Speed USB 2.0 port
Повезивање
Paper (Plain, Recycled, Vellum, Light, Mid-weight, Heavy,
Типови подлоге на којој
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се штампа
Подржана величина
подлоге на којој се
штампа
Подржане тежине подлоге
на којој се штампа

Extra-heavy, Letterhead, Preprinted, Prepunched, Color,
Bond, Rough, Cardstock); Envelopes; Postcards;
Transparency films; Labels
Letter, Legal , Executive,A4, A5, А6, Б5,: Custom: (76 - 216)
x (127 - 356) mm
Папир(60 g/m2 доo 163 g/m2) Коверте (Less than 60 g/m2
to 90 g/m2), фолије (минимална дебљина 0.13 mm )

16. штампач ласерски А4 тип 2 /комада 1/
ласерски моно , двострана аутоматска штампа, А4
Тип и формат
до 33 страна/минут
Брзина штампе
8 секунди
Штампа прве стране
до 1200 x 1200 dpi
Квалитет штампе
до 50,000 страна
Месечни обим штампе
800 MHz
Брзина процесора
HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emulation,
Print languages
direct PDF (v 1.7)
2-line LCD display (text and graphics)
Printing Display
1 Hi-Speed USB 2.0
Повезивање
Windows 8, Windows 7 (32-bit and 64-bit), Windows Vista
Подржани оперативни
(32-bit and 64-bit), Windows XP (32-bit) (SP2 or higher)
системи

Подржана величина
подлоге на којој се
штампа
Типови подлоге на којој
се штампа

Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux (5.0, 6.0),
OpenSUSE Linux (11.3, 11.4), Fedora (14, 15), Ubuntu
(10.04, 10.10, 11.04), Debian (5.0, 6.0 and HPUX11i)
A4; A5; A6; B5 (JIS) , custom
Multipurpose tray: 76 x 127 to 216 x 356 mm; tray 2

Paper (plain, Green mode, light, heavy, bond, colour,
letterhead, preprinted, prepunched, recycled, rough);
envelopes; labels; transparencies, cardstock
Подржане тежине подлоге 60 to 163 g/m² (straight through paper path for special
media);
на којој се штампа
50-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray, automatic
Paper handling input,
duplexer for two-sided printing
standard
150-sheet output bin
Paper handling output,
standard
Капацитет
Повезивање
Облик
Брзина
Додатне особине

17. екстерни диск /комада 3/
1.5 TB
USB 3.0
2.5 инча
5400 rpm
издржљиво анти-шок силиконско кућиште
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УСЛУГА ИНСТАЛАЦИЈЕ ДАТА ЦЕНТРА (услуге урачунате у цену
предмета јавне набавке)
Физичка монтажа
Физичка монтажа и каблирање опреме у предвиђеном
простору
Повезивање опреме на изворе електричне енергије
Повезивање опреме за мрежну инфраструктуру
Иницијална конфигурација UPS
Иницијално укључивање опреме
Инсталација storage Инсталација и ажурирање storage софтвера
система
Иницијалнаа конфигурација
У испоручени Rack орман самостојећи 42U/19" (комада 1) инсталирају се компоненте:
storage систем (комада 1), сервер (комада 2), Свич (комада 1) и UPS (комада 1). UTP
каблове за повезивање сервера са свичем обезбеђује наручилац.
Радне станице треба испоручити са форматираним HDD дисковима, подељеним на две
партиције (40%+60%). На мањој партицији треба инсталирати и активирати оперативни
систем Windows 7 Pro.
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Место и начин испоруке
Место испоруке је седиште Наручиоца.
Начин спровођења контроле
Контрола испоручених добара се врши од стране овлашћених представника Наручиоца.
Контрола испоручених добара обухвата квантитативни и квалитативни пријем
испоручених добара о чему се сачињавају записници, које потписују представници
Наручиоца и понуђача.
Обезбеђење гаранције квалитета
Контролом испоручених добара од стране овлашћених представника Наручиоца врши
се оцена да ли испоручена добра и услуге испуњавају захтеве из техничке
спецификације и уговорени квалитет.
Рок за испоруку добара
Рок за испоруку добара је најдуже до 40 календарских дана од дана закључења уговора
о чему се сачињава записник о квантитативном пријему добара. Рок за квалитативни
пријем добара (контрола испоручених добара) и инсталацију добара је 30 календарских
дана од дана потписивања записника о квантитативном пријему добара.
Начин и услови плаћања:
Плаћање ће се извршити након потписивања записника о коначној испоруци добара, без
примедби.
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IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Р
б
р

УСЛОВИ
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН:

УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА ( ДОКАЗИ ИЗ ЧЛАНА 77. ЗЈН)

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је понуђач регистрован код
надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар
1

Да понуђач и његов законски
заступник није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична
дела против животне средине,
кривично дело примања или
давања мита, кривично дело
преваре
2

3 Да понуђачу није изречена мера
забране обављања делатности,
која је на снази у време
објављивања односно слања
позива за подношење понуда

Извод из регистра привредних субјеката Агенције за
привредне регистре или Потврда (Решење) Привредног
или Трговинског суда.
Уколико је понуђач предузетник доставља извод из
регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра
Уколико је понуђач физичко лице за испуњеност овог
услова није обавезан да достави доказ
За сваког законског заступника понуђача (правног лица), као
и за понуђача који има статус предузетника или физичког
лица:
Извод из казнене евиденције коју издаје надлежна ПУ
МУП-а
За понуђача - правно лице (уколико понуђач има статус
предузетника или физичког лица, ове доказе не доставља):
За кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре:
а) Уверење Основног суда, за кривична дела за која је као
главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до
10 и 10 година)
б) Уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као
главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година)
- За дела организованог криминала:
ц) Уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду
Напомена: уколико се уверење једног суда односи и на
кривична дела из надлежности другог суда, и уколико је то у
уверењу наведено, довољно је да понуђач достави то уверење
(нпр. уколико се уверење Основног суда односи на кривична
дела из надлежности Основног и Вишег суда, довољно је
доставити само уверење Основног суда, али се поред тога
мора доставити и уверење Вишег суда, Посебно одељење у
Београду, за дела организованог криминала)
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда;
Потврде Привредног I Прекршајног суда ИЛИ Потврда
Агенције за привредне регистре.
Уколико је понуђач предузетник, као доказ доставља само
Потврду Прекршајног суда или Потврду Агенције за
привредне регистре
Уколико је понуђач физичко лице, као доказ доставља само
Потврду Прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова
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4 Да је понуђач измирио доспеле

порезе, доприносе и друге јавне
даџбине у складу са прописима
Републике Србије или стране
државе ако има седиште на њеној
територији

(ове потврде морају бити издате након објављивања позива
за подношење понуда)
Потврде надлежног пореског органа:
Потврда (уверење) Пореске управе Министарства
финансија Републике Србије
Потврда (уверење) надлежне јединице локалне
самоуправе о измереним обавезама по основу локалних
јавних прихода. Уколико понуђач има обавезу измирења
локалних јавних прихода на више различитих општина и/или
градова, у обавези је да достави наведену потврду за сваку од
тих општина и/или градова
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда;
Ове доказе достављају сви понуђачи – правна лица,
предузетници и физичка лица

ДОДАТНИ УСЛОВИ
5

Да понуђач располаже
неопходним финансијским
капацитетом, и то:
1.да збирни приход од продаје
без ПДВ-а (позиција АОП 202
из Биланса успеха) за
претходне три обрачунске
године (збирно за 2011. 2012. и
2013. годину), или за мање од
претходне три године, буде
већи од 20.000.000 динара, без
ПДВ-а
2.да је понуђач у року од
годину дана пре објављивања
позива за подношење понуда за
ову јавну набавку био
ликвидан, тј. да није имао
евидентирану блокаду –
неликвидност

Попуњен, потписан и печатиран образац Финансијски
капацитет (Образац 1)
1. Биланси стања и успеха са мишљењем овлашћеног
ревизора или извод из тог биланса стања, односно исказа о
понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од
производа, радова или услуга, за претходне три обрачунске
године (2011. 2012. и 2013.).
Достављени биланси морају бити у форми потврде о
регистрацији од надлежне институције (АПР). Уместо
биланса стања и успеха за претходне три обрачунске
године (2011., 2012. и 2013.), понуђач може доставити БОН
ЈН образац који садржи сажете билансе стања и успеха за те
три године (при том треба водити рачуна да БОН ЈН образац
садржи мишљење овлашћеног ревизора само за једну од три
године, тако да поред тога треба доставити и мишљење
овлашћеног ревизора за две остале године).
Уколико понуђач у некој од претходне три године није био
обвезник ревизије, тј. уколико је био разврстан у категорију
малих предузећа, онда за ту годину није обавезан да достави
мишљење овлашћеног ревизора. У противном, понуђач је
обавезан да достави мишљење овлашћеног ревизора за сваку
од претходне три године.
Уколико је понуђач предузетник или физичко лице и нема
обавезу сачињавања годишњих финансијских извештаја (БУ
и БС), као доказ о испуњености неопходног финансијског
капацитета може доставити биланс прихода и расхода или
извод са рачуна (у том случају, уместо позиције АОП 202 из
БС, посматраће се одговарајућа позиција из документа који се
доставља уместо БС).
Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов се може
заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови капацитети
ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености
услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају
доставити за све чланове групе понуђача који услове
заједнички испуњавају, а Образац 1 – Финансијски капацитет
се фотокопира и сваки члан групе понуђача га одвојено
попуњава, печатира, потписује и доставља у склопу
заједничке понуде).
Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач
мора самостално испуњавати овај услов, док подизвођачи то
нису у обавези
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6

7

8

9

10

11

Да понуђач располаже
неопходним пословним
капацитетом, и то да у
претходне три године,
посматрано од објављивања
позива за подношење понуда
уназад тј. у периоду од
23.5.2011. - 23.5.2014., вредност
референтне листе мора да буде
минимално 1.000.000,00 динара
Партнерски статус- Понуђач
мора имати важећи ниво
партнерства са произвођачем
добара који су предмет јавне
набавке
Понуђач мора да обезбеђује
сервисирање предметне
опреме у гарантном року у
сопственој сервисној мрежи
или преко овлашћеног
сервиса
Понуђач мора имати
Ауторизацију произвођача
(МАФ) или представништва
произвођача за територију
Републике Србије за сва
добра из Техничке
спецификације предмета
јавне набавке којом
произвођач или
представништво произвођача
гарантује да је понуђач
овлашћен да понуди или
продаје оригинална добра у
предметном поступку јавне
набавке
Кадровски капацитет –
Понуђач мора имати у радном
односу на територији
Републике Србије запослена
лица која имају важеће
сертификате из области
- System Administration
Да понуђач има уведене стандарде
ISO 9001

2.Потврда Народне банке Србије да понуђач у предходних
годину дана пре објављивања позива за ову јавну набавку
није имао евидентирану блокаду – неликвидност.
Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов
испуњавају заједнички (довољно је да само један члан групе
понуђача није имао евидентирану блокаду – неликвидност).
Уколико наступа са подизвођачем/има, и подизвођач/и морају
да испуњавају овај услов тј. да доставе доказе о испуњености
истог.
Пословни капацитет - референтна листа (Образац 2), са
потврдама референтних наручилаца (Об. ОП 1). Вредност
испоручених добара који су предмет јавне набавке доказују
се потврдом од референтних наручилаца – купаца са
исказаним вредностима на Обрасцу бр. Об.ОП1 или на
другом обрасцу који садржи све захтеване податке и
попуњавањем Списка референтних наручилаца

Као доказ понуђач доставља Уговор о партнерству са
произвођачем

Као доказ понуђач доставља Произвођачку гаранцију за
понуђену опрему

Овлашћење или потврда произвођача да је понуђач
овлашћен да продаје оригинална добра у предметном
поступку јавне набавке. Доказ, ауторизација мора да гласи на
име понуђача који доставља понуду за добра која су предмет
јавне набавке и да је насловљена на Наручиоца.

Као доказ понуђач доставља Обрасце М-А за запослена лица
и важеће сертификате из области

System Administration

Као доказ, понуђач доставља фотокопију сертификата о
испуњености стандарда ISO 9001
Достављени сертификат мора да буде важећи у моменту
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отварања понуда, у противном понуђач мора доставити
потврду надлежног сертификационог тела да је поступак
сертификације или ресертификације у току.
Уколико је сертификат у целости на страном језику, поред
тога треба доставити и превод на српски језик, оверен од
стране судског тумача.
Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов
испуњавају заједнички (кумулативно), а ако понуду поднесе
понуђач са подизвођачем/има, сваки подизвођач (поред
понуђача) мора имати уведен стандард ISO 9001.

ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА НА
ПРОПИСАНИМ ОБРАСЦИМА ОД БРОЈА 1 ДО 7
12

13

14

15
16

Техничка спецификација предмета јавне набавке – структура цене (Образац 3)
Понуђач је обавезан да понуди јединичне цене за сваку позицију у оквиру Техничке спецификације
предмета јавне набавке, и укупне цене за исказане количине и да тако добијени збир свих укупних
понуђених цена за сваку врсту добара, унесе у Образац понуде, као укупну понуђену цену (без и са
ПДВ-ом), за свако од наведених добара. У случају подношења заједничке понуде, образац
истовремено ( у једном примерку) потписују и печатирају сви чланови групе понуђача
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)
У случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју
примерака и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се
достављају у оквиру заједничке понуде
Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 5)
У случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју
примерака и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се
достављају у оквиру заједничке понуде
Изјава о средствима финансијског обезбеђења (Образац 6).
У случају подношења заједничке понуде, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Образац трошкова припреме понуде (Образац 7)
У случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју
примерака и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се
достављају у оквиру заједничке понуде.
У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати
неприхватљивом.
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V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Образац понуде понуђач мора да попуни уношењем свих захтеваних података ( у
табелама или на бланко линијама), овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Понуђач у образац понуде уноси
збирне цене из Техничке спецификације предмета јавне набавке-структуре цене, за
сваку врсту рачунарске опреме и наводи укупну понуђену цену (збирна цена за сву
рачунарску опрему), без и са ПДВ-ом. У случају подношења заједничке понуде, у
образац се уносе подаци свих чланова групе понуђача и сви чланови групе понуђача га
истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Архив Југославије, Васе Пелагића 33, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку мале вредности – набавка рачунарске опреме, ЈНМВ бр
2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 30.5.2014 до 12 часова.
Напомена:
Водити рачуна о роковима за подношење понуда (чл. 95. Закона). Рок за подношење
понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки (нпр. уколико је позив за подношење понуда објављен дана 01.07.2013. године,
рок за подношење понуда почиње да тече првог наредног дана – 02.07.2013. године).
Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако последњи
дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када
наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр. уколико последњи дан
рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој ситуацији
истиче првог наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није
нерадан дан – нпр. државни празник).
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 наручулац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
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Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуђач је у обавези да попуни МОДЕЛ УГОВОРА, парафира све стране, овери печатом и
потпише модел уговора, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

Понуђач је у обавези да достави и другу документацију на прописаним обрасцима од
броја 1 до 7, којом доказује испуњеност обавезних и додатних услова у складу са
упутством како се доказује испуњење тих услова датих у конкурсној документацији, и
то:
1. Финансијски капацитет (Образац 1),
2. Пословни капацитет – референтна листа (Образац 2), са потврдама референтних
наручилаца (Образац ОП 1),
3. Техничка спецификација предмета јавне набавке – структура цене (Образац 3),
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4),
5. Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст. 2 ЗЈН (Образац 5),
6. Изјава о средствима финансијског обезбеђења (Образац 6).
7. Трошкови припреме понуде (Образац 7) и
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Архив Југославије, Васе
Пелагића 33, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности – набавка рачунарске опреме,
ЈНМВ бр. 2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности – набавка рачунарске опреме,
ЈНМВ бр. 2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности – набавка рачунарске опреме,
ЈНМВ бр. 2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности – набавка рачунарске
опреме, ЈНМВ бр. 2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
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,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са датим упутством како се доказује
испуњеност тих услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се извршити у року од 30 дана од достављања фактуре, оверене од стране
овлашћеног лица Наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач се обавезује да приликом подношења понуде достави наручиоцу оригинал
писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење
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посла, плативе на први позив, обавезујућег карактера за банку. Писмо не сме имати
садржину која се односи на политику банке и нарочито одредницу да писмо не
представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да пре закључења
уговора, као средство финансијског обезбеђења, преда наручиоцу:
- банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% вредности
уговорене цене предметних добара, чија важност мора бити најмање 30 дана
дужа од истека важности уговора. Поднета банкарска гаранција мора бити
безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-мail jelena.v@arhivyu.rs тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр.2/2014.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. 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.
15.

ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да
сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде на прописаном обрасцу достави изјаву дату
под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
(oбразац 5 дат је у поглављу VIII конкурсне документације).
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на eмail jelena.v@arhivyu.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву
за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева
за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га
није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања
понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, сврха уплате:
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број
или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.

23

VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности
– набавка рачунарске опреме, ЈНМВ број 2/2014
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-мail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ЦЕНА
Ред.
Рачунарска опрема
број
1
NAS Сервер, комада 1
2

Сервер, комада 2

3

Свич, комада 1

4

UPS, комада 1

5

Rack ормар
самостојећи 42U/19",
комада 1

6

рутер тип 1, комада 2

7

рутер тип 2, комада 2

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Произвођач

Укупна цена
РСД без ПДВ-а

Словима

мрежни бежични
адаптер, комада 2
радна станица, тип 1,
комада 4
радна станица, тип 2,
комада 4
монитор, тип 1,
комада 4
монитор, тип 2,
комада 4
скенер А3, тип 1,
комада 1
скенер А3, тип 2,
комада 1
штампач ласерски А4,
тип 1, комада 2
штампач ласерски А4,
тип 2, комада 1
екстерни диск,
комада 3
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УКУПНО ОД 1-17 БЕЗ ПДВ

19

УКУПНО ОД 1-17 СА ПДВ

III – НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: Плаћање ће се извршити у року од 30 дана, по
пријему фактуре оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.
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IV – РОК ИСПОРУКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАНА
ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА (у данима):
____________________________________
V – РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ (у
данима и не може бити краћи од 30 дана): _____________________

У _______________
______ 2014. године

ПОНУЂАЧ

М. П.

__________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни уношењем свих захтеваних
података ( у табелама или на бланко линијама), овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Понуђач у образац
понуде уноси збирне цене из Техничке спецификације предмета јавне набавкеструктурe цене, за сваку врсту радова и наводи укупну понуђену цену (збирна цена за
све радове), без и са ПДВ-ом. У случају подношења заједничке понуде, у образац се
уносе подаци свих чланова групе понуђача и сви чланови групе понуђача га истовремено
(тј. у једном примерку) потписују и печатирају
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О НАБАВЦИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
Закључен између:
1. Архива Југославије – Установе културе од националног значаја, са
седиштем у Београду, улица Васе Пелагића број 33, ПИБ:101288268, Матични број:
07030673; број рачуна: 840-925664-52; назив банке: Управа за трезор; телефон:
011/3690252; телефакс:011/3066635, кога заступа Миладин Милошевић, в.д. директора
(у даљем тексту: Наручилац) и
2._________________________________________________, са седиштем у
______________________________, улица _____________________, број _______
ПIБ: ________________________Матични број: ____________________________ број
рачуна: _________________________, назив банке: _____________________ ,
телефон: _________________________ телефакс: ___________________________ ,
кога
заступа
______________________________________(у
даљем
тексту:
Испоручилац).
Основ уговора:
ЈНМВ Број 2/2014
Број и датум одлуке о додели уговора: __________________________________
Понуда изабраног понуђача бр. __________ од __________ 2014. године
Члан 1.
Предмет уговора је набавка и испорука рачунарске опреме, у свему према
усвојеној понуди Понуди Испоручиоца број _______ од _______ 2014. године, која
чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Испоручилац преузима обавезу да Наручиоцу испоручи опрему специфицирану
чланом 1 овог уговора, а Наручилац се обавезује да преузме и плати Испоручиоцу
вредност те опреме према уговореној цени.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу на име испоручене опреме исплати цену
у
износу
од
___________________________________
РСД,
словима
(__________________________________________), без обрачунатог пореза на додатну
вредност под следећим условима: у року од 8 дана од дана испостављања фактуре
Испоручиоца.
Члан 4.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене опреме и обавезује се да без
одлагања, о свом трошку, отклони сваки квар или изврши замену опреме, који није
последица неправилног руковања од стране Наручиоца.
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Гарантни рок у складу са ставом 1 овог члана је предвиђен гарантним листом
произвођача опреме.
Члан 5
Испоручилац се обавезује да уговорену испоруку изврши у року од ____
календарских дана од дана потписивања уговора, о чему се сачињава записник о
квантитативном пријему добара, а Наручилац се обавезује да обезбеди просторије и
услове за испоруку уговорене опреме.
Рок за квалитативни пријем добара (контрола испоручених добара) и
инсталацију добара је 30 календарских дана од дана потписивања записника о
квантитативном пријему добара.
Члан 6.
Испоручилац се обавезује да на дан закључења овог Уговора, преда Наручиоцу
неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу банкарску гаранцију
за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а и са
роком важности 10 (десет) дана дужим од дана истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе,
важност банкарске гаранције мора се сразмерно продужити.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају
да Испоручилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да се у односу на питања која нису уређена овим
уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних
прописа.
Члан 8.
Уговорне стране се обавезују да, у духу солидарности, узајамно сарађују како би
омогућиле и олакшале реализацију овог уговора и да евентуалне спорове решавају
споразумно, у противном спор ће решити стварно надлежни суд у Београду.
Члан 9.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку
уговорну страну.
ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА
В.Д.ДИРЕКТОРА АРХИВА
Миладин Милошевић
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VIII. ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОНУЂАЧ
ДОСТАВЉА НА ОБРАСЦИМА ОД 1-7
Понуђач је у обавези да достави и другу документацију на прописаним обрасцима од
броја 1 до 7, којом доказује испуњеност обавезних и додатних услова у складу са
упутством како се доказује испуњење тих услова датих у конкурсној документацији, и
то:
1 Финансијски капацитет (Образац 1),
2. Пословни капацитет – референтна листа (Образац 2), са
наручилаца (Образац ОП 1),

потврдама референтних

3 Техничка спецификација предмета јавне набавке – структура цене (Образац 3),
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4),
5. Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст. 2 ЗЈН

(Образац 5),

6. Изјава о средствима финансијског обезбеђења (Образац 6) и
7. Трошкови припреме понуде (Образац 7)

31

Образац 1
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Приход од продаје (позиција АОП 202
из Биланса успеха) без ПДВ-а

ПЕРИОД

у 2011. години
у 2012. години
у 2013. години
УКУПАН ПРИХОД ЗА ПРЕТХОДНЕ ТРИ
ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ:

Напомена: Укупан приход (позиција АОП 202 из Биланса успеха) доказује се увидом у
биланс успеха који је понуђач обавезан да достави у оквиру своје понуде.
Уз овај образац (попуњен, печатиран и потписан), доставити и доказе наведене под
тачком 5 поглавља IV-УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА, где је наведен и минимални финансијски капацитет који понуђач мора да
задовољава.
Уколико понуду поднесе група понуђача, укупни приходи од продаје се сабирају и
посматрају збирно приликом оцењивања испуњености услова.
Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално
испуњавати овај услов, и доставити доказ о томе.

Датум:
__________________

Печат:

Потпис одговорног лица:
___________________________
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Образац 2
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

р.бр

Назив референтног
клијента / наручиоца

Врста
рачунарске
опреме
испоручене у
претходне три
године

Број и датум
уговора или
фактура на основу
којих је опрема
испоручена

Вредност
испоручене
опреме (дин. без
ПДВ-а)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
УКУПНО:
Напомена: Горњу табелу попунити, и приложити доказе у складу са упутством из
тачке 6 поглавља IV-УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА, где је наведена и минимална укупна вредност испоручене рачунарске опреме,
у претходне три године, посматрано од објављивања позива за подношење понуда
уназад (тј. у периоду од 22.5.2011. -22.5.2014.), коју захтева наручилац.
За сваку референцу наведену у Обрасцу 2 Пословни капацитет - Референтна листа,
доставити попуњен и од стране референтног наручиоца попуњен Образац ОП 1 (на
следећој страни) - потврду референтног наручиоца.
У случају потребе, образац копирати.
Датум:
_______________________

Печат:

Потпис одговорног лица:
________________________
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Образац ОП 1
Назив референтног наручиоца:
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама,
достављамо вам
ПОТВРДУ
којом потврђујемо да нам је Добављач __________________________________ (назив
Добављача), из _____________________________ (седиште Добављача), током (или у
периоду од – до) ___________________________________. године, испоручио
рачунарску опрему ____________________________________________
_______________________________________________________________________
(назив опреме) у укупној вредности од __________________________________
(словима:______________________________________________________________
)
динара без ПДВ-а, а по основу уговора / фактура бр. ________________________, од
_______________________________.
Потврда се издаје на захтев _______________________________________ (назив
Добављача) ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке мале вредности – набавке
рачунарске опреме за потребе Архива Југославије, број 2/2014, и у друге сврхе се не
може користити.
Место:___________________
Датум:__________________
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,
Наручилац – Клијент
____________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-клијенте
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Образац 3
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Назив

Опис

NAS Сервер

Шасија:Rack 19” Mountible, са
шинама за монтажу и кабловима
ѕа напајање
Процесор:Xeon®E5-2630v2 2.6
GHz 15 MB 80 W
Chipset:C600 serija
RAM Меморија:мин 16 GB DDR3
ECC (мин 2x8GB), 1600MHz
HDD контролер: Serial ATA-300 /
SAS 2.0, Transfer Rate: 600 MBps,
RAID Level: RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID
50, RAID 60, Cache / Buffer Size (
Maximum ): 512 MB
HDD (Storage):12 x 4TB (min)
7.2K RPM SATA 3Gbps 3.5” Hotplug Hard Drive
Expansion Bays Total: 12 x hotswap - 3.5" LFF HDD
(Оперативни систем):2 x 300GB
(min) , SAS, 2.5”
I/O адаптери:мин 2 x Ethernet
100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
мин 3 x Hi-Speed USB - 4 pin,
USB Type A , 1 x VGA - 15 pin HD
D-Sub (HD-15) ,1x serial
Напајање:Дуално, редундантно
(1+1) мин.750W по јединици,
Hot-plug, оперативни систем:

Мера

Кол.

ком

1

ком

2

Јед. цена

Укупна цена

Windows Storage Server 2012
R2 Standard Edition
Сервер

Шасија:Rack 19” Mountible, са
шинама за монтажу и кабловима
ѕа напајање,
Процесор:Xeon® E3-1220 3.10
GHz, 8M Cache, Turbo, Quad
Core/4T (80W),
Chipset:C202 serija,
RAM Меморија:мин 16 GB DDR3
ECC (мин 2x8GB), 1600MHz,
HDD контролер: Serial ATA-300 /
RAID Level (мин): RAID 0, RAID
1, Cache / Buffer Size ( Maximum
): 512 MB,
HDD (Storage):2x 500GB (мин)
7.2K RPM SATA 3Gbps 3.5in
Cabled Hard Drive,
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Свич

I/O адаптери:мин 2 x Ethernet
100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
мин 3 x Hi-Speed USB - 4 pin,
USB Type A 1 x VGA - 15 pin HD
D-Sub (HD-15) 1x serial,
Напајање:Дуално, редундантно
(1+1) мин.250W по јединици,
Оперативни систем: Нема
Тип шасије:Rack-mountable 19”,
Број портова:20 x Ethernet
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- RJ-45,
4 x SFP (mini-GBIC) у
комбинацији са 4x Ethernet
10Base-T/100Base -TX/1000BaseT - RJ-45,
Switching капацитет:мин 32
Gbps, Remote Managеment
протоколи: HTTPS, TFTP, Telnet,
RMON 1, SNMP 2, SNMP 1,
SNMP 3, RMON 2, RMON 3,
RMON 9, HTTP, SSH, SNMP 2c,
Алгоритам енкрипције: SSL,
Метод
аутентикације:TACACS+, Secure
Shell (SSH), RADIUS
Особине:Layer 2 switching, IPv6
support, VLAN support,
Multiple Spanning Tree Protocol
(MSTP) support,
Remote Switch Port Analyzer
(RSPAN), Link Aggregation
Control Protocol (LACP),
Port Security, MAC Address
Notification, Port Aggregation
Protocol (PAgP) support,
Dynamic Trunking Protocol (DTP)
support, DiffServ support, ARP
support, IGMP snooping, BOOTP
support, DHCP snooping, Multicast
Storm Control, Unicast Storm
Control, Dynamic IP address
assignment,
Broadcast Storm Control, Access
Control List (ACL) support, Rapid
Spanning Tree Protocol (RSTP)
support, Quality of Service (QoS),
Auto-sensing per device, Syslog
support, Load balancing,
Auto-negotiation, Auto-uplink (auto
MDI/MDI-X)
Стандарди:IEEE 802.3x, IEEE
802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE
802.1p, IEEE 802.3ah, IEEE

ком

1
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UPS

Rack орман
самостојећи
42U/19"

802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.1x,
IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3ad (LACP), IEEE 802.1ab
(LLDP), IEEE 802.1s, IEEE 802.3u
Meморија:RAM 64 MB, Flash
Memory 32 MB Flash
Шасија. Rack 19” Mountible,
Снага: 4000 Watts / 5000 VA,
Ефикасност при пуном
оптерећењу: Мин 95%,
Дисторзија излазног напона при
пуном оптерећењу:Мање од 5%,
прикључци за интерфејс:DB-9
RS-232, Топологија: Line
Interactive, Индикација (Led или
LCD):да, Опције индикације: On
Line, On Battery, Replace Battery,
Overload indicators, Припадајући
софтвер за интеракцију УПС
уређаја и сервера/радних
станица: да
димензије (ширина x дубина x
висина): 800x1000x2000mm,
носивост: до 800kg, предње и
задње шине:
19",остало:предња врата са
бравом, прстенови за вертикално
вођење каблова, точкићи или
ножице са нивелацијом ,

ком

1

ком

1

ком

2

ком

2

вентилација
рутер,
тип 1

рутер,
тип 2

Брзина: Мин 300 Mbps (IEEE
802.11n)
54Mbps (IEEE 802.11g)
Подржани стандарди: Мин IEEE
802.11a, IEEE 802.11b, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n
Портови: 1x WAN мин 10/100
Mbps, 4x LAN мин 10/100 Mbps
Тип антене: Интерна,
Фреквенција:2.4GHz, Остало:
Firewall, Remote Management,
USB конектор:Није неопходан
Брзина: Мин 300 Mbps (IEEE
802.11n)
54Mbps (IEEE 802.11g),
Подржани стандарди: Мин IEEE
802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n Портови: 1x WAN
10/100 Mbps, 4x LAN 10/100
Mbps,
Тип антене: екстерна, 3x 5dBi
detachable Omni directional,
Фреквенција:2.4 GHz , Остало:
Firewall, Remote Management,
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мрежни
бежични
адаптер

радна
станица
тип 1

радна
станица
тип 2

монитор
тип 1

USB конектор:Да
Фреквенција: 2.400-2.4835GHz,
Брзина 11n: Up to
150Mbps(dynamic) 11g: Up to
54Mbps(dynamic) 11b: Up to
11Mbps(dynamic), Формат USB,
Тип антене Detachable Omni
Directional (RP-SMA) 4dBi

ком

2

Процесор: Intel Core i3 3240,
3.4GHz, 3M Cache (2 Cores/4
Threads), chipset: H61, RAM:
DDR3 8GB 1600MHz
Графичка картица: 2048MB;
DDR3 Хард диск: 1TB,
Оптички уређај: DVD±RW,
24X, SATA, Dual Layer
Кућиште: Midi-Tower,
напајање мин 450W; интерних
3.5'' места мин 3
Миш са подлогом: USB
оптички, Тастатура: USB са
нашим словима, оперативни
систем: MS Windows 7
Professional или Windows 8.1. /
downgrade на MS Windows 7
Professional
Процесор: Intel Core i3 3240,
3.4GHz, 3M Cache (2 Cores/4
Threads), chipset: H61, RAM:
DDR3 4GB 1600MHz
Хард диск: 500 GB, Оптички
уређај: мин DVD±RW, 16X
Кућиште: Midi-Tower,
напајање мин 450W; Миш са
подлогом: USB оптички,
Тастатура: USB са нашим
словима, , оперативни
систем: MS Windows 7
Professional или Windows 8.1. /
downgrade на MS Windows 7
Professional

ком.

4

ком.

4

Тип: LED , Wide, Дијагонала
екрана: 23", Макс.
резолуција:1920x1080 (FullHD),
Осветљење: 250cd/m2,
Контраст: 1000:1 (typ);
10,000,000:1 (dynamic),
Време одзива: 5ms (typ),
Uгао идљивости:
170º horizontal, 160º vertical,
Величина тачке: 0.265mm,
Повезивање: VGA D-Sub, DVI-D

ком.

4
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монитор
тип 2

скенер А3,
тип 1

скенер А3,
тип 2

Тип: LED , Wide, Дијагонала
ком.
екрана: 19", Макс.
резолуција:14400x900,
Осветљење: 250cd/m2,
Контраст: 10M:1,
Време одзива: 5ms (typ),
Uгао идљивости:
170º horizontal, 160º vertical,
Величина тачке: 0.2835mm,
Повезивање: VGA
Тип и формат: Flatbed A3,
ком.
Резолуција: 600 dpi x 600 dpi
(Horizontal x Vertical), Формати
папира: A3, A4, A5, A6, B5,
Letter, Legal, Executive, Дубина
боја: input-48bit color/16 Bits
Monochrome; output-24 Bits Color
/ 8 Bits Monochrome,
Брзина скенирања: Monochrome4 s/strani; Colour- 4 s/strani mereno
na A4 papiru, Rezolucije: 200 / 300
dpi, Подржане технологије: Predefined scanning settings,
Automatic area segmentation,
Automatic de-skew, Automatic B/W
colour detection, Dual Image
Output (Windows only), Autorotation, Text enhancement, Edge
enhancement, Advanced cropping
feature for Auto size, Unsharp Mask
(USM), Descreening, Horizontal &
Vertical Document Split, Book
spine correction, Automatic Folder
Creation, Barcode Recognition,
Zonal OCR A & B
support,Формати: JPEG, TIFF,
multi-TIFF, PDF, searchable PDF,
secure PDF, PDF/A, Повезивање:
USB 2.0 TypeB, софтвер који се
испоручује уз уређај: ABBYY
FineReader, Epson Document
Capture Pro
Тип и формат: Flatbed A3,
ком.
Резолуција: Optical: 2400dpi (H) x
2400dpi (V), Software
Interpolation: 9600dpi (H) x
9600dpi (V), Зона скенирања
297mm (H) x 420mm (V), Дубина
боја Color: 48 bit, 24 bit; Gray: 16
bit, 8 bit; Line art: 1 bit, Брзина
скенирања: Monochrome- 4
s/strani; Colour- 4 s/strani mereno
na A4 papiru, Rezolucije: 200 / 300
dpi, Подржане технологије
Pre-defined scanning settings,

4

1

1
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Automatic area segmentation,
Automatic de-skew, Automatic B/W
colour detection, Dual Image
Output (Windows only), Autorotation, Text enhancement, Edge
enhancement, Advanced cropping
feature for Auto size, Unsharp Mask
(USM), Descreening, Horizontal &
Vertical Document Split, Book
spine correction, Automatic Folder
Creation, Barcode Recognition,
Zonal OCR A & B support,
Формати: JPEG, TIFF, multi-TIFF,
PDF, searchable PDF, secure PDF,
PDF/A,
Повезивање: USB 2.0

штампач
ласерски
А4 тип 1

штампач
ласерски
А4 тип 2

Тип и формат: ласерски моно , ком.
А4, Брзина штампе: До 18
страна/минут - B/W - A4 (210 x
297 mm), Штампа прве
стране: 8.5 секунди
Квалитет штампе: True 600 x
600 dots per inch (dpi) for text
and graphics, Месечни обим
штампе: до 5000 страна
Повезивање: Hi-Speed USB 2.0
port, Типови подлоге на којој се
штампа: Paper (Plain,
Recycled, Vellum, Light, Midweight, Heavy, Extra-heavy,
Letterhead, Preprinted,
Prepunched, Color, Bond,
Rough, Cardstock); Envelopes;
Postcards; Transparency films;
Labels, Подржана величина
подлоге на којој се штампа:
Letter, Legal , Executive,A4, A5,
А6, Б5,: Custom: (76 - 216) x
(127 - 356) mm, Подржане
тежине подлоге на којој се
штампа: Папир(60 g/m2 доo
163 g/m2) Коверте (Less than
60 g/m2 to 90 g/m2), фолије
(минимална дебљина 0.13 mm)
Тип и формат: ласерски моно ,
ком

двострана аутоматска штампа,
А4,
Брзина штампе:до 33
страна/минут,
Штампа прве стране:8 секунди ,
Квалитет штампе
до 1200 x 1200 dpi, Месечни обим

2

1
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екстерни
диск

штампе (А4)
до 50,000 страна, Брзина
процесора: 800 MHz,
Print languages: HP PCL 5e, HP
PCL 6, HP Postscript Level 3
emulation, direct PDF (v 1.7),
Printing Display: 2-line LCD
display (text and graphics),
Повезивање: 1 Hi-Speed USB 2.0,
Подржани оперативни
системи:Windows 8, Windows 7
(32-bit and 64-bit), Windows Vista
(32-bit and 64-bit), Windows XP
(32-bit) (SP2 or higher), Linpus
Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise
Linux (5.0, 6.0), OpenSUSE Linux
(11.3, 11.4), Fedora (14, 15),
Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04),
Debian (5.0, 6.0 and HPUX11i),
Подржана величина подлоге на
којој се штампа:A4; A5; A6; B5
(JIS) , custom Multipurpose tray:
76 x 127 to 216 x 356 mm; tray 2,
Типови подлоге на којој се
штампа:Paper (plain, Green mode,
light, heavy, bond, colour,
letterhead, preprinted, prepunched,
recycled, rough); envelopes; labels;
transparencies, cardstock,
Подржане тежине подлоге на
којој се штампа:60 to 163 g/m²
(straight through paper path for
special media); Paper handling
input, standard,
50-sheet multipurpose tray, 250sheet input tray, automatic duplexer
for two-sided printing,
Paper handling output, standard:
150-sheet output bin
Капацитет:1.5TB,
Повезивање: USB 3.0, Облик: 2.5
инча, Брзина: 5400 rpm,
Додатне особине: издржљиво
анти-шок силиконско кућиште

ком.

3

УКУПНА ЦЕНА:

Датум:
__________________

Печат:

Потпис одговорног лица:
___________________________
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Образац 4

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________,
(Назив понуђача)
даје се:
ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности – набавка рачунарске опреме за потребе Архива
Југославије, бр 2/2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ. 2 ЗЈН

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач....................................................................................[навести назив понуђача] је,
при састављању своје понуде у поступку јавне набавке мале вредности - набавка
рачунарске опреме за потребе Архива Југославије бр. 2/2014, поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 6

ИЗЈАВА
О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач ________________________________________________________, из
___________________________, се обавезује да ће, истовремено са потписивањем
додељеног уговора о јавној набавци мале вредности – набавка рачунарске опреме за
потребе Архива Југославије, бр. 2/2014, доставити Наручиоцу средство финансијског
обезбеђења које је предвиђено Конкурсном документацијом и Уговором, и то:
неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла,
плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора и са роком
важности 10 (десет) дана дужим од дана истека рока за коначно извршење посла (гласи
на корисника - Архив Југославије).

У ________________,

М.П.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА

2014.год

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 7
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________
_______________________[навести назив понуђача], доставља укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку 2/2014, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
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