КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
АРХИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2019

маj 2019. године

1

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број 3/2019, 05-211/1 од 29.5.2019. године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку 3/2019, 05-211/2 од 29.5.2019. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – набавка рачунарске опреме по партијама
ЈНМВ бр. 3/2019

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испoруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.

3.
5.

20.

III
IV

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

V

Обрасци који чине саставни део понуде

25.

VI

Модел уговора

39.

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

48.

II

24.

Конкурсна документација има укупно 55 страна.

2

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 3/2019 је набавка добара-набавка рачунарске опреме,
ОРН: 30230000 рачунарска опрема
2. Партије
Набавка је обликована у три партије и то:
ПАРТИЈА 1 – Рачунарска опрема - ЛАН
1
2
3
4
5
6
7

Свич – тип 1
Свич – тип 2
WiFi Рутер
NAS SATA hard disk – тип 1
SSD SATA диск

1
2
3
4
5
6
7

Радна станица – тип 1
Монитор -тип 1
Лаптоп
Ласерски штампач А4 и кабл
УПС
Ласерски вишенаменски уређај А3 и кабл
Екстерни диск

Адаптер за монтажу HDD – 2.5" na 3.5"
PoE адаптер - injector gigabitni
ПАРТИЈА 2 – Рачунарска опрема - остало

комада 1
комада 1
комада 1
комада 4
комада 4
комада 4
комада 1
комада 6
комада 6
комада 1
комада 2
комада 2
комада 1
комада 4

ПАРТИЈА 3 – Дигитализација
1
2
3

4
5
6

Радна станица – тип 2
Монитор -тип 2
NAS уређај
NAS SATA hard disk – тип 2
Фото скенер
Ласерски вишенаменски уређај А4 и кабл

комада 1
комада 1
комада 1
комада 8
комада 1
комада 1

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

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

5.Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Јелена Виловић
Е - mail адреса: jelena.v@arhivyu.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.

ПАРТИЈА 1 – Рачунарска опрема - ЛАН
1
2
3
4
5
6
7

Свич – тип 1
Свич – тип 2
WiFi Рутер
NAS SATA hard disk – тип 1
SSD SATA диск

1
2
3
4
5
6
7

Радна станица – тип 1
Монитор -тип 1
Лаптоп
Ласерски штампач А4 и кабл
УПС
Ласерски вишенаменски уређај А3 и кабл
Екстерни диск

Адаптер за монтажу HDD – 2.5" na 3.5"
PoE адаптер - injector gigabitni
ПАРТИЈА 2 – Рачунарска опрема - остало

комада 1
комада 1
комада 1
комада 4
комада 4
комада 4
комада 1
комада 6
комада 6
комада 1
комада 2
комада 2
комада 1
комада 4

ПАРТИЈА 3 – Дигитализација
1
2
3

4
5
6

Радна станица – тип 2
Монитор -тип 2
NAS уређај
NAS SATA hard disk – тип 2
Фото скенер
Ласерски вишенаменски уређај А4 и кабл

комада 1
комада 1
комада 1
комада 8
комада 1
комада 1

ПАРТИЈА 1 – Рачунарска опрема - ЛАН
1.СВИЧ – ТИП 1 – комада 1
Portovi
Uplink konfiguracija
Napajanje
Ventilacija
Dimenzija za instalaciju
Virtuelne mreže

24 10/100/1000Mbps sa ili bez PoE+ karakteristikom
Opcija modularnog uplink-a
Mogućnost dualnog hotswap napajanja
FRU redundantno
19” šasija za montažu u rack
4
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Stacking bandwidth
Ukupan broj podržanih MAC adresa
Ukupan broj IPv4 routa (ARP plus learned
routes)
podržano IPv4 ruting ulaza
podržano IPv6 ruting ulaza
podržani nivo Multicast ruta
podržana skala QoS ulaza
podržani broj ACL unosa
Paketski bafer
Podržani broj Fleksibilnih NetFlow (FNF)
tokova
DRAM
Flash
Podržan broj VLAN-ova
Ukupan broj Switched Virtual interfejsa (SVIs)
Podržana veličina Jumbo frejmova
Switching kapacitet
Forwarding nivo

Modularni uplink – podržani standardi i
moguće konekcije na modulima

Management portovi

Podržani standardi

160 Gbps
32000
14000 (10000 diretnih ruta i 4000 indirektnih routa)
4000
2000
1000
1000
1600
6 MB bafer za 24 Gigabit Ethernet porta
16000 za 24 Gigabit Ethernet porta
4 GB
4 GB
4096
1000
9198 bytes
128 Gbps
minimalno 95 Mpps
• 1000BASE-T portovi: RJ-45 konekcija, 4-pair Cat
5E UTP
• 1000BASE-T SFP-based portovi: RJ-45
konekcija, 4-pair Cat 5E UTP
• 100BASE-FX, 1000BASE-SX, -LX/LH, -ZX, BX10, dense wavelength-division multiplexing
(DWDM) i Coarse Wavelength-Division
Multiplexing (CWDM) SFP transiveri: LC fiber
konekcija (single-modno ili multimodno vlakno)
• 10GBASE-SR, LR, LRM, ER, ZR, DWDM SFP+
transiveri: LC fiber konekcija (single-modno ili
multimodno vlakno)
• Ethernet management port: RJ-45
• Konzolni management port: RJ-45
• USB-C i USB
IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1xRev, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE
802.3x full duplex na 10BASE-T, 100BASE-TX, and
1000BASE-T portovima, IEEE 802.1D Spanning Tree
Protocol, IEEE 802.1p CoS prioritizacija,
IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.3 10BASE-T specifikacija,
IEEE 802.3u 100BASE-TX specifikacija, IEEE 802.3ab
1000BASE-T specifikacija, IEEE 802.3z 1000BASE-X
specifikacija, RMON I I II standardi,
SNMPv1, v2c i v3
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2.СВИЧ – ТИП 2 – комада 1
Specifikacija
Standardi i protokoli

Interfejs

Mreža

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z,
IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s,
IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p
24 x 10/100/1000Mbps RJ45 Ports
(Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)
4 x 1000Mbps SFP Slot
1 x RJ45 Console Port
1 x Micro-USB Console Port
10BASE-T: UTP kategorije kabla 3, 4, 5 (maksimum 100m)
100BASE-TX/1000Base-T: UTP kategorije kabla 5, 5e ili veća
(maksimum 100m)
1000BASE-X: MMF, SMF

Ventilacija

Fanless

Napajanje

100~240VAC, 50/60Hz

Snaga
Dimenzije ( Š x D x V )
Montaža
Maksimalna potrošnja

Maximum: 19.2 W
17.3 x 8.7 x 1.7 in.
(440 x 220 x 44 mm)
Rack Mountable
15.33W (220V/50Hz)

Maksimalna termička disipacija 52.30 BTU/h
Performanse
Bandwidth/Backplane
Packet Forwarding Rate
MAC Address Table
Jumbo Frame

56Gbps
41.67Mpps
16k
9216 Bytes
Softverske karakteristike

Quality of Service

L2 / L2+ / L3 karakteristike

Support 802.1p CoS/DSCP priority
Support 8 priority queues
Queue scheduling: SP, WRR, SP+WRR
Port/Flow- based Rate Limiting
Voice VLAN
Static Routing
DHCP Relay
IGMP Snooping V1/V2/V3
802.3ad LACP (Do 14 grupa agregacije, po8 portova po goupi)
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Softverske karakteristike
Spanning Tree STP/RSTP/MSTP
BPDU Filtering/Guard
TC/Root Protect
Loopback detekcija
802.3x Flow Control
L2PT
VLAN

Access Control List

Bezbednost

IPv6

IPv6 primena

Podržava do 4K VLANs simultano (van 4K VLAN IDs)
802.1Q/ MAC/Protocol-based/Private VLAN
GARP/GVRP
L2～L4 paketska filtracija bazirana na izvorišnoj i destinacionoj
MAC addresi, IP addresi, TCP/UDP portovima, 802.1p, DSCP,
protokolu i VLAN ID-u.
Bazirano na vremenskom opsegu
IP-MAC-Port Binding
AAA
802.1x and Radius Authentication
DoS Defend
Dynamic ARP Inspection (DAI)
SSH v1/v2
SSL v3/TLSv1
Port Security
Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control
Dual IPv4/IPv6 stack
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
IPv6 neighbor discovery (ND)
Path maximum transmission unit (MTU) discovery
Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6
TCPv6/UDPv6
IPv6 ACL
DHCPv6 Snooping
IPv6 Interface
DHCPv6 Client
Ping6
Tracert6
Telnet(v6)
IPv6 SNMP
IPv6 SSH
IPv6 SSL
Http/Https
IPv6 TFTP
IPv6 ACL
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Softverske karakteristike
IPv6 Interface
IPv6 Routing
DHCPv6 Relay
DHCPv6 Snooping

Upravljanje

Web-based GUI i CLI upravljanje
SNMP v1/v2c/v3, komaptibilno sa javnim MIBs i TP-Link
privatnim MIB-ovima
RMON (1, 2, 3, 9 groups)
sFlow
PPPoE Circuit ID
DHCP Relay
DHCP Server
DHCP/BOOTP Client, DHCP Snooping, DHCP Option82
Dual Image
CPU Monitoring
Port Mirroring
Time Setting: SNTP
Integrated NDP/NTDP feature
Firmware Upgrade: TFTP & Web
System Diagnose: VCT
SYSLOG & Public MIBS
Password Recovery
Ostalo

Sertifikacija
Radno okruženje

FCC, RoHS
Operating Temperature: 0 ºC ~40ºC (32 ºF ~104ºF);
Storage Temperature: -40 ºC ~70ºC (-40 ºF~158ºF)
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

3. WiFi РУТЕР – комада 1
Montaža na zid/plafon: DA, sa odgovarajućim nosačem, u okviru pakovanja
Interni kontroler: DA, sa auto-discover, auto-provision opcijama i mogućnošću mrežnog upravljanja
drugim istovetnim modelima (do 50 uređaja)
WiFi Standardi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Antene: 3x 2.4 GHz, gain 3 dBi, interna, 3x 5 GHz, gain 3 dBi, interna
WiFi protok (Data Rates):
IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps to 1300 Mbps
IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
IEEE 802.11n: 6.5 Mbps to 450 Mbps
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IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
Frequencijski opseg kanala na 2.4GHz: 2.400 - 2.4835 GHz
Frequencijski opseg kanala na 5GHz: 5.150 - 5.250 GHz, 5.725 - 5.850 GHz (FCC, IC, RCM)
Podržana širina kanala na 2.4GHz: 20 i 40 MHz
Podržana širina kanala na 5GHz: 20,40 i 80 MHz
Podržana WiFi bezbednost i bezbednost sistema/kontrolera: WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2
Enterprise (TKIP/AES), anti-hacking secure boot, critical data/control lockdown via digital signatures,
unique security certificate and random default password per device
MIMO: 3x3:3 2.4GHz, 3x3:3 5GHz
Zona pokrivanja signalom: do 175m
Maksimalna predajna snaga:
5G: 26dBm (FCC) / 20dBm (CE)
2.4G: 26dBm (FCC) / 17dBm (CE)
Osetljivost prijemnika (Reciever Sensitivity)
na 2.4GHz: 802.11b:-92dBm@11Mbps; 802.11g:-76dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: 73dBm@MCS7; 802.11n 40MHz:-70dBm@MCS7
na 5GHz: 802.11a:-94dBm@6Mbps; 801.11a:-77dBm@54Mbps; 802.11ac 20MHz: 69dBm@MCS8; 802.11ac HT40:-65dBm@MCS9; 802.11ac 80MHz:-61dBm@MCS9
Podržan broj konkurentnih klijenata: 250 i više
Podržan broj SSID-ova: 16
Mrežni interfejs: 2x autosensing 10/100/1000 Base-T Ethernet Port
Dodatni Auxiliary Port: 1x USB 2.0 port,
Reset dugme na ubadanje: da
Kensington lock: da
Mrežni protokoli: IPv4, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
QoS: 802.11e/WMM, VLAN, TOS
Auto Power Saving Self power adaptacija po auto-detekciji PoE ili PoE+: DA
Napajanje: DC Input: 24VDC/1A,
PoE standardi: 802.3af/802.3at,
Napajanje - Maksimalna konsumpcija: 13.8W

4. NAS SATA Hard Disk – комада 4
Kapacitet 4TB
Promer: 3,5”
RPMS 7200 rpm
Interfejs: SATA III

5. SSD SATA Disk - комада 4
Kapacitet 120GB
Promer: 2.5”
Interfejs: SATA III
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Protok: 6 Gbps (600 MB/s), Sekvencionalno čitanje: 550MB/s, Sekvencionalan upis: 450MB/s

6. Адаптер за монтажу HDD – 2.5" na 3.5" - комада 4
7. PoE adapter - injector gigabitni – комада 1
Izlazna snaga: 25.5W high-power
POE standardi: 802.3af/at
Namena: (AZ-POE25) - za napajanje većih potrošača (speed-dome pokretnih kamera, high-power
wireless uređaja itd).

ПАРТИЈА 2 - – Рачунарска опрема – остало
1. РАДНА СТАНИЦА – ТИП 1 - BRAND NAME (HP, DELL, LENOVO или еквивалент) комада 6
Процесор: Intel Core i5-8500 3.0 6C 65W
Скуп чипова: Intel® B360
Memorija (RAM): 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM
Графичка картица: интегрисана
HDD: 1ТB 7200 SATA-6G 3.5
Кућиште: SFF – small form factor
Напајање: 180 W internal power supply, up to 92% efficiency, active PFC
Оптички уређај: DVDWR
Прикључци : Front:1 headset connector; 2 USB 3.1 Gen 1
Rear:1 audio-in; 1 audio-out; 1 DisplayPort™ 1.2; 1 power connector; 1 RJ-45; 1 VGA; 2 USB 3.1 Gen
1; 4 USB 2.0
Мрежа: LAN Integrated 10/100/1000M GbE
Тастатура и миш истог произвођача
ОС: Windows 10 Pro 64
Гаранција: 3 године
НАПОМЕНА: Пре испоруке потребно је диск поделити на две партиције (40:60), а на мањој
инсталирати ОС.

2. МОНИТОР – ТИП 1 - комада 6
Тип и вeличина екрана: 23.8-inch IPS
Однос ширина/висина: 16:9
Oптимална резолуција: 1920 x 1080 at 60 Hz
Величина пиксела: 0. 274 x 0.274 mm
Oсветљење: 250 cd/m² (typical)
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Однос контраста:
1000:1 (static)
10,000,000:1 dynamic
Време одзива: 5ms
Могућ максимални нагиб унапред: 5°
Могућ максимални нагиб уназад: 25°
Угао видљивости - хоризонтално 178
Угао видљивости - вертикално 178
Повезивање: 1 DisplayPort™ 1.2 (with HDCP support); 1 HDMI (with HDCP support); 1 VGA

3. ЛАСЕРСКИ ШТАМПАЧ А4 и кабл - комада 2
Speed Monochrome: Up to 22ppm Mono Print
First Page: As Fast as 8.1 Seconds First page
Product Group Output: A4
Printer Resolution: Up to 600 x 600 dpi Print
Processor: 600MHz Processor
Memory (Maximum): 128MB RAM
Paper Handling Input 1: 150 Sheet Input Tray
Paper Handling Input 2:
100 Sheet Output Tray
Maximum Paper Weight: 163gsm
Media Sizes (Cust Sheets): A4, A5, A6, B5
Media Sizes Supported: A4/A5/A6/B5 (JIS)
Media Types: Paper, Envelopes, Labels, Cardstock, Postcards
Minimum Paper Weight: 60gsm
Monthly Duty Cycle: Up to 100,000 Pages/Month
Recommended Max Print Volume: 1,500 Pages/Month
Printer Languages: PCL5/6 & Postscript 3

4. UPS – комада 2
Укупни капацитет: 700 VA / 390 W
Излазни напон / фреквенција (мрежа): 230V / 50/60 Hz +/-1 Hz
Излазни напон / фреквенција (батерија): 230V +/-8%, 50 ор 60 Hz +/-1 Hz (auto-sensing)
Излазни прикључци: 4 Schuko sockets (all with battery backup and surge protection)
Улазни прикључaк: Schuko CEE 7/7P
Улазни напон / фреквенција: 230V / 50/60 Hz +/- 3Hz
Опсег улазног напона: 140 VAC / 300 VAC
Време пуњења батерије до 90%: 6 сати

5. ЛАСЕРСКИ ВИШЕНАМЕНСКИ УРЕЂАЈ А3 и кабл – комада 1
Functions: Print, Copy, Scan
Print speed black: Normal: Up to 23 ppm
First page out (ready): Black: As fast as 8.8 sec
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Duty cycle (monthly, A4): Up to 50,000 pages per month
Recommended monthly page volume: 2,000 to 5,000
Print technology: Laser
Print quality black (best): Optical: 600 x 600 dpi; Optical: 1200 x 1200 dpi
Print languages: PCL6
Display: 4-Line LCD
Processor speed: 600 MHz
Connectivity, standard: 1 High-speed USB 2.0 Device Port
Compatible Operating Systems: Windows OS compatible with In-Box Driver; Windows XP all 32/64-bit
editions, Windows Vista all 32/64-bit editions, Windows 7 all 32/64-bit editions, Windows 8/8.1 all
32/64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32/64-bit editions (excluding RT OS for
Tablets); Windows OS compatible with Universal Print Driver (From http://www.hp.com); Windows 7 all
32/64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32/64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all
32/64-bit editions (excluding RT OS for Tablets); Windows 8/8.1/10 RT; Other OS; Linux (available from
HPLIP)
Memory: 128 MB
Memory, maximum: 128 MB
Paper handling input, standard: 100-sheet multi-purpose tray 1, 250-sheet input tray 2
Paper handling input, optional: Optional 250 sheets
Paper handling output, standard: Up to 250 Sheets
Maximum output capacity (sheets): Up to 250 Sheets
Duplex printing: Manual
Media sizes supported: A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K
Media types: Plain; Mid-weight; Light; HP LaserJet; Coloured; Preprinted; Recycled; Intermediate;
Letterhead; Prepunched
Media weight, supported: Tray 1: 60 to 163 g/m²; Tray 2: 60 to 110 g/m²
Scanner type: D-CIS
Scan file format: PDF, TIFF, JPEG, BMP
Scan resolution, optical: Up to 600 x 600 dpi
Copy speed (normal): Black: Up to 23 cpm
Copy resolution (black text): Platen: Scan 600 x 600, Printing 600 x 600
Copy resolution (color text and graphics): Up to 600 x 600 dpi
Copy reduce / enlarge settings: 25 to 400%
Copies, maximum: Up to 999 copies
Power: AC 220 - 240V: 50/60Hz; Normal Operation 550 W; Ready 80 W; Max/Peak 1.1 kWh; Sleep/Power
Off 1 W/0.2 W; TEC 0.998 kWh
Operating temperature range: 10 to 30°C
Recommended operating humidity range: 20 to 80% RH
Acoustic power emissions (ready): 6.5 B(A)
Acoustic pressure emissions bystander (active, printing): 49 dB(A)

6. ЛАПТОП - комада 1
Процесор: 8th Generation Intel Core i5 processor (i5-8265U)
Eкран: 39.6 cm (15.6") diagonal FHD IPS anti-glare LED-backlit, 220 cd/m², 45% sRGB (1920 x 1080)
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Меморија (RAM): 8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB)
HDD: 256 GB PCIe NVMe M.2 SSD
Графика: интегрисана
Оптички уређај: DVD-RW
Слотови:
2 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 3.1 Type-C Gen 1 (Power delivery, DisplayPort); 1 USB 2.0 (power port); 1 RJ45; 1 HDMI 1.4b; 1 headphone/microphone combo; 1 AC power; 1 SD podržava SD, SDHC, SDXC
Мрежа: Intel Dual Band Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi and Bluetooth 5 Combo, nonvPro
Батерија: HP Long Life 3-cell, 45 Wh Li-ion
ОС: Win 10 Pro 64
НАПОМЕНА: Пре испоруке потребно је инсталирати ОС.

7. ЕКСТЕРНИ ДИСК – наведених или бољих карактеристика - комада 4
Капацитет: 4 TB
Формат: 2.5"
Повезивање: USB 2.0; USB 3.0
Остало: Military-grade shock resistance; Advanced 3-stage shock protection system; Durable
antishock
rubber outer case

ПАРТИЈА 3
1. РАДНА СТАНИЦА – ТИП 2 - BRAND NAME (HP, DELL, LENOVO или еквивалент) комада 1
Процесор: Intel Core i5-8500 3.0 6C 65W
Скуп чипова: Intel® B360
Memorija (RAM): 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM
Графичка картица: AMD Rdn 2GB R7 430 2DP Graphics
HDD: 500 GB 7200 3.5
SSD: 512GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD
Кућиште: SFF – small form factor
Напајање: 180 W internal power supply, up to 92% efficiency, active PFC
Оптички уређај: DVDWR
Прикључци : Front:1 headset connector; 2 USB 3.1 Gen 1
Rear:1 audio-in; 1 audio-out; 1 DisplayPort™ 1.2; 1 power connector; 1 RJ-45; 1 VGA; 2 USB 3.1 Gen
1; 4 USB 2.0
Мрежа: LAN Integrated 10/100/1000M GbE
Тастатура и миш истог произвођача
ОС: Windows 10 Pro 64
Гаранција: 3 године
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НАПОМЕНА: Пре испоруке потребно је инсталирати ОС.

2. МОНИТОР – ТИП 2 - комада 1
Тип и вeличина екрана: 25-inch АH-IPS
Однос ширина/висина: 16:9
Oптимална резолуција: 2560 x 1440 at 60 Hz
Величина пиксела: 0. 216 mm
Oсветљење: 350 cd/m² (typical)
Однос контраста:
1000:1 (static)
2000000:1 dynamic
Време одзива (мин): 5ms
sRGB: 99%
Adobe RGB: 65%
Потрошња електричне енергије: 0.5W (sleep mode), 28W (work mode) – average, 110W (max
possible)
Могућ максимални нагиб унапред: 5°
Могућ максимални нагиб уназад: 21°
Угао видљивости - хоризонтално 178
Угао видљивости - вертикално 178
Повезивање: 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2

3. NAS – Уређај за мрежно складиштење наведених или бољих карактеристика –
комада 1

Процесор: AnnapurnaLabs Alpine AL-324 Quad-core 1.7GHz ARM® Cortex-A57 Processor, 64-bit
Меморија: 2GB SODIMM DDR4 (1 x 2GB)
Флеш меморија: 512MB
Место за диск: 8 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDDs/SSDs; Hot-swappable
LAN порт:
10GbE LAN 2 x 10 Gigabit SFP+ LAN Port
GbE LAN
2 x Gigabit RJ45 LAN Ports
USB порт: 3 x USB 3.0 port (Front x1; Rear x 2)
LED индикатор: Status/Power，LAN,USB，HDD 1-8
Дугмад: Power, Reset, USB Copy
Радна температура: 0-40˚C
Nиво буке: 20.7 dB(A)
Потрошња: HDD standby：24.53 W; In operation：49.43W
Напајање: 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A
Вентилатор: 2 x 12cm smart Fan (12V DC)
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4. NAS SATA hard disk (компатибилaн NAS уређају из претходне ставке ) – комада 8
Тип: Hard disk Format: 3.5"
Kапацитет диска: 8TB
Проток: 6 Gbps (600 MB/s)
Број обртаја по минути: 7.200rpm
Гаранција: 5 година

5. ФОТО СКЕНЕР – комада 1
Scanner Type:

A3 Flatbed Colour Image Scanner

Sensor Type:

6-line Colour CCD

Scanning Method:

Fixed document and moving carriage

Light Source

LED

Optical Resolution

2,400 x 4,800 dp

Output Resolution

50 - 6,400 dpi (in 1 dpi increments)

Bit depth
Colour

48-bit input, 24/48-bit output

Greyscale

16-bit input, 8/16-bit outpu

Black-and-White

16-bit input, 1-bit outpu

Maximum document size
Flatbed

310 x 437 mm (12.2 x 17.2")

TPU

309 x 420 mm (12.2 x 16.5")

Supported film types (with film holder )

Strip Film Holder, Mounted Film Holder, Medium
Format Film Holder, 4 x 5" Film Holder

Interface

USB 2.0

Scanning speed - Reflective (A4 documents)
300 dpi Colour

12 sec

300 dpi Black-and-White

12 sec

Scanning speed -Transparency (35mm Film)
1200 dpi (Positive Film)

57 sec

2400 dpi (Positive Film)

57 sec
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1200 dpi (Negative Film)

61 sec

2400 dpi (Negative Film

61 sec

Supported OS (Scanner Driver) - Windows

Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server
2008/Server 2012

Supported OS (Scanner Driver) - Mac

Mac OS X 10.6.8 or later

Driver compatibility

TWAIN

Bundled SoftwareFile Format

Epson Scan 2LaserSoft SilverFast Ai (with IT8 Tar
get)Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF,
Searchable PDF, BMP, PNG

Rated Voltage

AC 100 - 240 V

Rated Frequency

50 - 60 Hz

Power Consumption -Operating

Approx. 30W (without Optional Transparency Unit)
Approx. 40W (with Optional Transparency Unit)

Power Consumption - Ready Mode

Approx. 20W (without Optional Transparency Unit)
Approx. 22W (with Optional Transparency Unit)

Power Consumption -Sleep Mode

Approx. 2.8W (without Optional Transparency Unit)

Power Consumption -Power off

Approx. 0.5W

Environmental Conditions – Operating
temperature

5 - 35°C

Environmental Conditions – Storage
temperature

-25 - 60°C

Humidity (Operating)

10 - 80% (No condensation)

Humidity (Storage)

10 - 85% (No condensation)

Options & Consumables

A3 Transparency Unit

6. ЛАСЕРСКИ ВИШЕНАМЕНСКИ УРЕЂАЈ А4 (ШТАМПА, КОПИРАЊЕ, СКЕНИРАЊЕ) и кабл –
комада 1
Брзина штампе (ISO, A4): Up to 22 ppm
Штампа прве стране (A4, ready) : As fast as 7.3sec
Обим штампе (месечно, A4): Up to 10,000 pages
Препоручени месечни обим штампе: 150 to 1500
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Технологија: Laser
Квалитет штампе (best): Up to 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (1200 dpi quality)
Display: ICON LCD
Повезивање : Hi-Speed USB 2.0 port (device)
Компатибилни ОС: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, Windows Vista®: 32-bit only, Apple® OS
X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9)
Меморија (уграђена): 128 MB
Максимална меморија: 128 MB
Paper handling input, standard
150-sheet input tray
Paper handling output, standard 100-sheet output tray
Duplex printing : Manual duplex
Подржани формати: A4, A5, A6, B5 (JIS)
Подржани типови медија: Paper (laser, plain, photo, rough, vellum), envelopes, labels, cardstock,
postcards
Тип скенера: Flatbed
Резолуција скенера (оптичка) :
Up to 600 dpi (colour, flatbed)
Up to 1200 dpi (monochrome, flatbed)
Брзина копирања (black, normal quality, A4): Up to 22 cpm
Резолуција копирања (black text): 600 x 600 dpi
Подешавање повећања и смањења при копирању: 25 to 400%
Енергетска ефикасност: ENERGY STAR® qualified
Operating temperature range:
15 to 32.5ºC
Recommended operating humidity range : 30 to 70% RH

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
Понуђач је обавезан да за све производе уз понуду достави спецификацију. Понуђач
је обавезан да за све производе да минимално гаранцију коју даје и произвођач
опреме. 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.
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Рок за испоруку добара
Рок за испоруку добара је најдуже до 45 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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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин
дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

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

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

3.

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

4.

Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
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снази у време. подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави
ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и
оверену печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а
додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у
поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа
о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у
остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
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достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености
обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
(свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да
достави:
•

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

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда
са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају
истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче
који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену
цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом
папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку,
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац
2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом,
(Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом
(Образац 6).
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ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку рачунарске
опреме по партијама, ЈН број 3/2019
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – набавка рачунарске опреме
ПАРТИЈА 1
ПАРТИЈА 1 – Рачунарска опрема – ЛАН
1
2
3
4
5
6
7

Свич – тип 1
Свич – тип 2
WiFi Рутер
NAS SATA hard disk – тип 1
SSD SATA диск

Адаптер за монтажу HDD – 2.5" na 3.5"
PoE адаптер - injector gigabitni

комада 1
комада 1
комада 1
комада 4
комада 4
комада 4
комада 1

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок испоруке

Гарантни период

Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

________________________________
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ПАРТИЈА 2
ПАРТИЈА 2 – Рачунарска опрема – остало
1
2
3
4
5
6
7

Радна станица – тип 1
Монитор -тип 1
Лаптоп
Ласерски штампач А4 и кабл
УПС
Ласерски вишенаменски уређај А3 и кабл
Екстерни диск

комада 6
комада 6
комада 1
комада 2
комада 2
комада 1
комада 4

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок испоруке

Гарантни период

Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

________________________________
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ПАРТИЈА 3
ПАРТИЈА 3 – Дигитализација
1
2
3

4
5
6

Радна станица – тип 2
Монитор -тип 2
NAS уређај
NAS SATA hard disk – тип 2
Фото скенер
Ласерски вишенаменски уређај А4 и кабл

комада 1
комада 1
комада 1
комада 8
комада 1
комада 1

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок испоруке

Гарантни период

Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

________________________________

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

Количина

1
Свич – тип 1

2
1

Свич – тип 2

1

WiFi Рутер

1

NAS SATA
hard disk –
тип 1
SSD SATA
диск

4

Адаптер за
монтажу
HDD – 2.5"
na 3.5"

4

PoE адаптер
- injector

1

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна
цена без
ПДВ-а
5 (2x3)

Укупна
цена са
ПДВ-ом
6 (2x4)

4

gigabitni
УКУПНО:
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ПАРТИЈА 2
Рачунарска опрема - остало

Предмет
ЈН

Количина

1

2
6

Радна
станица –
тип 1
Монитор тип 1

6

Лаптоп

1

Ласерски
штампач А4
и кабл
УПС

2

Ласерски
вишенамен
ски уређај
А3 и кабл

1

Екстерни
диск

4

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна
цена без
ПДВ-а
5 (2x3)

Укупна
цена са
ПДВ-ом
6 (2x4)

2

УКУПНО:
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ПАРТИЈА 3
Дигитализација
Предмет
ЈН

Количина

1

2
1

Радна
станица –
тип 2
Монитор тип 2

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна
цена без
ПДВ-а
5 (2x3)

Укупна
цена са
ПДВ-ом
6 (2x4)

1

NAS уређај

1

NAS SATA
hard disk –
тип 2
Фото скенер

8

Ласерски
вишенамен
ски уређај
А4 и кабл

1

1

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

М.П.

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

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

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

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке рачунарске опреме по партијама, бр 3/2019, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана
82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач
_____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке рачунарске опреме по партијама број 3/2019,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ

Подизвођач _____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке рачунарске опреме по партијама број 3/2019,
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О НАБАВЦИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ПАРТИЈА 1
Закључен између:

1. Архива Југославије са седиштем у Београду, улица Васе Пелагића број
33, ПИБ:101288268, Матични број: 07030673; број рачуна: 840-1620-21; назив банке:
Управа за трезор; телефон: 011/3690252; телефакс:011/3066635, кога заступа др
Милан Терзић, директор (у даљем тексту: Наручилац) и
2._________________________________________________, са седиштем у
______________________________, улица _____________________, број _______
ПIБ: ________________________Матични број: ____________________________
број рачуна: _________________________, назив банке: _____________________
,
телефон: _________________________ телефакс: ___________________________
,
кога заступа ______________________________________(у
Испоручилац).

даљем

тексту:

Основ уговора:
ЈНМВ Број 3/2019
Број и датум одлуке о додели уговора: __________________________________
Понуда изабраног понуђача бр. __________ од __________ 2019. године

Члан 1.
Предмет уговора је набавка и испорука рачунарске опреме и то:
ПАРТИЈА 1 – Рачунарска опрема - ЛАН
1
2
3
4
5

Свич – тип 1
Свич – тип 2
WiFi Рутер
NAS SATA hard disk – тип 1
SSD SATA диск

комада 1
комада 1
комада 1
комада 4
комада 4
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6
7

Адаптер за монтажу HDD – 2.5" na 3.5"
PoE адаптер - injector gigabitni

комада 4
комада 1

а у свему према усвојеној понуди Понуди Испоручиоца број _______ од
_______ 2019. године, која чини саставни део овог уговора.

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

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

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

Члан 5
Испоручилац се обавезује да уговорену испоруку изврши у року од ____
календарских дана од дана потписивања уговора, о чему се сачињава записник о
квантитативном пријему добара, а Наручилац се обавезује да обезбеди просторије
и услове за испоруку уговорене опреме.
Рок за квалитативни пријем добара (контрола испоручених добара) и
инсталацију добара је 30 календарских дана од дана потписивања записника о
квантитативном пријему добара.
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Члан 6.
Испоручилац се обавезује да након закључења овог Уговора, преда
Наручиоцу неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу
банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене
вредности, без ПДВ-а и са роком важности 10 (десет) дана дужим од дана истека
рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене
обавезе, важност банкарске гаранције мора се сразмерно продужити.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у
случају да Испоручилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен уговором.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да се у односу на питања која нису уређена
овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима и других
позитивних прописа.
Члан 8.
Уговорне стране се обавезују да, у духу солидарности, узајамно сарађују
како би омогућиле и олакшале реализацију овог уговора и да евентуалне спорове
решавају споразумно, у противном спор ће решити стварно надлежни суд у
Београду.
Члан 9.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку
уговорну страну.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР АРХИВА

др Милан Терзић
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УГОВОР
О НАБАВЦИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ПАРТИЈА 2
Закључен између:

1. Архива Југославије, са седиштем у Београду, улица Васе Пелагића број
33, ПИБ:101288268, Матични број: 07030673; број рачуна: 840-1620-21; назив банке:
Управа за трезор; телефон: 011/3690252; телефакс:011/3066635, кога заступа др
Милан Терзић, директор (у даљем тексту: Наручилац) и
2._________________________________________________, са седиштем у
______________________________, улица _____________________, број _______
ПIБ: ________________________Матични број: ____________________________
број рачуна: _________________________, назив банке: _____________________
,
телефон: _________________________ телефакс: ___________________________
,
кога заступа ______________________________________(у
Испоручилац).

даљем

тексту:

Основ уговора:
ЈНМВ Број 3/2019
Број и датум одлуке о додели уговора: __________________________________
Понуда изабраног понуђача бр. __________ од __________ 2019. године

Члан 1.
Предмет уговора је набавка и испорука рачунарске опреме, и то:
ПАРТИЈА 2 – Рачунарска опрема - остало
1
2
3
4
5
6
7

Радна станица – тип 1
Монитор -тип 1
Лаптоп
Ласерски штампач А4 и кабл
УПС
Ласерски вишенаменски уређај А3 и кабл
Екстерни диск

комада 6
комада 6
комада 1
комада 2
комада 2
комада 1
комада 4
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а у свему према усвојеној понуди Понуди Испоручиоца број _______ од
_______ 2019. године, која чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Испоручилац преузима обавезу да Наручиоцу испоручи опрему
специфицирану чланом 1 овог уговора, а Наручилац се обавезује да преузме и
плати Испоручиоцу вредност те опреме према уговореној цени.

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

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

Члан 5
Испоручилац се обавезује да уговорену испоруку изврши у року од ____
календарских дана од дана потписивања уговора, о чему се сачињава записник о
квантитативном пријему добара, а Наручилац се обавезује да обезбеди просторије
и услове за испоруку уговорене опреме.
Рок за квалитативни пријем добара (контрола испоручених добара) и
инсталацију добара је 30 календарских дана од дана потписивања записника о
квантитативном пријему добара.
Члан 6.
Испоручилац се обавезује да након закључења овог Уговора, преда
Наручиоцу неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу
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.
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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
.ДИРЕКТОР АРХИВА

др Милан Терзић

44

УГОВОР
О НАБАВЦИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ПАРТИЈА 3
Закључен између:

1. Архива Југославије, са седиштем у Београду, улица Васе Пелагића број
33, ПИБ:101288268, Матични број: 07030673; број рачуна: 840-1620-21; назив банке:
Управа за трезор; телефон: 011/3690252; телефакс:011/3066635, кога заступа др
Милан Терзић, директор (у даљем тексту: Наручилац) и
2._________________________________________________, са седиштем у
______________________________, улица _____________________, број _______
ПIБ: ________________________Матични број: ____________________________
број рачуна: _________________________, назив банке: _____________________
,
телефон: _________________________ телефакс: ___________________________
,
кога заступа ______________________________________(у
Испоручилац).

даљем

тексту:

Основ уговора:
ЈНМВ Број 3/2019
Број и датум одлуке о додели уговора: __________________________________
Понуда изабраног понуђача бр. __________ од __________ 2019. године

Члан 1.
Предмет уговора је набавка и испорука рачунарске опреме, и то:
ПАРТИЈА 3 – Дигитализација
1
2
3

4
5
6

Радна станица – тип 2
Монитор -тип 2
NAS уређај
NAS SATA hard disk – тип 2
Фото скенер
Ласерски вишенаменски уређај А4 и кабл

комада 1
комада 1
комада 1
комада 8
комада 1
комада 1

а у свему према усвојеној понуди Понуди Испоручиоца број _______ од
_______ 2019. године, која чини саставни део овог уговора.
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Члан 2.
Испоручилац преузима обавезу да Наручиоцу испоручи опрему
специфицирану чланом 1 овог уговора, а Наручилац се обавезује да преузме и
плати Испоручиоцу вредност те опреме према уговореној цени.

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

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

Члан 5
Испоручилац се обавезује да уговорену испоруку изврши у року од ____
календарских дана од дана потписивања уговора, о чему се сачињава записник о
квантитативном пријему добара, а Наручилац се обавезује да обезбеди просторије
и услове за испоруку уговорене опреме.
Рок за квалитативни пријем добара (контрола испоручених добара) и
инсталацију добара је 30 календарских дана од дана потписивања записника о
квантитативном пријему добара.
Члан 6.
Испоручилац се обавезује да након закључења овог Уговора, преда
Наручиоцу неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу
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.
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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
.ДИРЕКТОР АРХИВА

др Милан Терзић
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: Архив Југославије, Васе Пелагића 33, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара – рачунарске опреме по партијама, ЈНМВ бр
3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 13.6.2019. године до 10 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
• Образац понуде (Образац 1);
• Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
• Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
• Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем;
• Модел уговора;
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3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка је обликована по партијама.
Понуђач може да поднесе понуду за једну, две или три партије.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се иста односи на целокупну набавку
или само на одређену партију.
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или три партије, она мора бити поднета
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или три
партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити
достављени у једном примерку за све партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Архив Југославије,
Васе Пелагића 33, Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара - рачунарске опреме по партијама,
ЈНМВ бр 3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара - рачунарске опреме по партијама,
ЈНМВ бр 3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара - рачунарске опреме по партијама,
ЈНМВ бр 3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - рачунарске опреме по
партијама, ЈНМВ бр 3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално,
или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси
са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне
документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)
и 2) ЗЈН и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне
документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 30 дана од дана достављања фактуре оверене од стране
овлашћеног лица Наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима.
11.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

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

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail jelena.v@arhivyu.rs) тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр
3/2019..
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна
је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што
је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који
је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем
тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом
на e-mail: jelena.v@arhivyu.rs или препорученом пошиљком са повратницом на
адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
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набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако
је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу
са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права
је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може
да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
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(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Архив Југославије; јавна набавка ЈНМВ 3/2019;.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној
уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под
(1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке
Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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