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поступка јавне набавке мале вредности припремила је:
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Универзитет у Новом Саду, Teхнолошки факултет Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, Нови Сад
Интернет страница www.tf.uns.ac.rs
1.2. Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
1.3. Предмет јавне набавке су услуге – одржавање рачунара и рачунарске опреме за период од
годину дана.
1.4. Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности ради закључења Уговора о јавној
набавци.
1.5. Контакт
Универзитет у Новом Саду,
Технолошки факултет Нови Сад,
Булевар цара Лазара број 1, Нови Сад;
Служба за опште и правне послове,
факс: 021/450-413,
email: martinovic@tf.uns.ac.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета набавке:
Предмет јавне набавке су услуге одржавања рачунара и рачунарске опреме за период од годину
дана.
Назив и ознака из општег речника набавке:
50300000 - услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску
опрему, телекомуникације и аудиовизуелну опрему.
Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из општег
речника набаваке:
Ова јавна набавка није обликована по партијама.
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3. СПЕЦИФИКАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности услуга - одржавање рачунара и рачунске опреме, за период
од годину дана (редни број набавке: ЈНМВ 52/13)
1. Уградња резервних делова
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА PC

Ред. бр.

Назив

Опис позиције

1

DDR3 МЕМОРИЈА

MEM DDR3 4GB 1333MHz ECC thermal
sensor, Latencija CL9, Napajanje 1,5 V

ком

12

2

DDR3 МЕМОРИЈА

MEM DDR3 8 GB 1600 MHz, Latencija CL11

ком

5

3

DDR2 МЕМОРИЈА

MEM DDR2 2GB 800MHz, 2048 MB,
DDRII, 800 MHz, Napajanje 1,8 ± 0,1 V,
Latencija CL5

ком

10

4

HDD 500GB SATA

HDD 500 GB, SATA 3, 16 MB, 3,5", 7.200
rpm

ком

8

5

HDD 1TB SATA

HDD 1TB , Kapacitet 1000 GB, SATA 3, 64
MB, 3,5", 7.200 rpm

ком

8

6

DVD RW

DVD RW, SATA, Brzina pisanja DVD-R 22x,
Brzina pisanja DVD-RW 6x, Brzina pisanja DVD+R
22x

ком

10

ком

5

ком

2

ком

2

ком

20

ком

8

ком

4

ком

5

ком

2

ком

3

7

VGA КАРТИЦА

8

КУЋИШТЕ ТИП 1

9

КУЋИШТЕ ТИП 2

10

НАПАЈАЊЕ

11

МАТИЧНА ПЛОЧА

12

ПРОЦЕСОР ТИП 1

13

ПРОЦЕСОР ТИП 2

14

ПРОЦЕСОР ТИП 3

15

КУЛЕР ЗА
ПРОЦЕСОР

VGA PCIe 2.0, 1024 MB, DDR3, 64-bit,
Radni takt GPU 589 MHz, Takt memorije
1200 MHz, DVI-I, 1x D-sub, HDMI,
2560x1600
Midi tower, ATX,mATX, 5,25" spolјni slot 4,
3,5" spolјni slot 1, 3,5" unutrašnji slot 2, USB
2
Kućište Midi tower Podržani formati matične
ploče: ATX,µATX Prostor za uređaje: 5,25"
spolјašnji ulaz 4, 3,5" spolјašnji ulaz 1, 3,5"
unutrasnji ulaz 4 2xUSB, HD Audio x1 Crna
boja
PSU V2.2, 500W/12cm Fan/V2.2
Matična ploča, LGA1155, 2 x DDR3 DIMM,
1 x PCI Express 3.0 x16, 1 x PCI Express 2.0
x1, 4 x SATA2 3.0 Gb/s, PCIE x1 Gigabit
LAN 10/100/1000 Mb/s, Realtek RTL8111E,
5.1 CH HD Audio, 1 x PS/2 Mouse Port, 1 x
PS/2 Keyboard Port, 1 x D-Sub Port, 4 x
Ready-to-Use USB 2.0 Ports, 1 x RJ-45 LAN
Port with LED
Procesor 2-Core 2.7GHz Box, Socket: 1155
Frekvencija: 2.7GHz Keš memorija: 2MB
Intel® HD Graphics, Frekvencija: 650MHz 1.05GHz Max Dynamic, Arhitektura: 64bit
Magistrala: 5GT/s DMI TDP: 55W
Procesor 2-Core 3.0GHz Box, socket: 1155
Frekvencija: 3.0GHz
Keš memorija: 3MB , HD Graphics
Frekvencija: 650MHz – 1.05GHz
Arhitektura: 64bit Magistrala: 5GT/s DMI
TDP: 55W
Procesor 2-Core 3.3GHz Box,socket: 1155,
Frekvencija: 3.3GHz Keš memorija: 3MB ,HD
Graphics, Frekvencija: 650MHz - 1.05GHz
Arhitektura: 64bit Magistrala: 5GT/s DMI
TDP: 65W
Procesorsko ležište (socket) 1155, 1156, 775
Broj ventilatora 1
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Јед. мере Тражена количина

Dimenzije 95mm x 95mm x 20mm
Broj obrtaja 1.800rpm ±10%
Protok vazduha 36.5cfm ±10%
Vazdušni pritisak 1.55mmH2O ±10%
Ležište Rifle bearing
Nivo buke 19dBA,
Dimenzije 112.2mm x 112.2mm x 60.4mm,
Masa 370g

МИШ

Optical Mouse, PS2/USB, Black

ком

10

17

ТАСТАТУРА

ком

10

18

МРЕЖНА КАРТИЦА

ком

10

19

БАТЕРИЈА ЗА UPS

Tastatura PS/2, YU,Kompatibilnost Windows
Vista/XP x64/XP/2000,Crna
Gigabit mrežna PCI Express kartica
10/100/1000Mb/s, Realtek RTL8168B čip
UPS CSB Baterija, 12V- 9 Ah, Baterija,
Napon 12 V, Kapacitet 34W 9Ah Ah, Masa
2,5 kg

ком

6

16

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МРЕЖУ- АКТИВНА ОПРЕМА

Ред. бр.

Назив

Опис позиције

Јед. мере Тражена количина

1

ROUTER

Ruter 150Mb/s bežični firewall ruter 2.4GHz, 1
x WAN + 4 x LAN, Atheros čip 100mW
(20dBm), IP kontrola brzine klijenata, WDS
ripiter, CCA - biranje kanala s najmanje
smetnji, QoS, QSS dugme, fiksna antena

ком

3

2

SWITCH

8-Port 10/100Mb/s Desktop Svič

ком

3

2. Радови
Ред. Бр.

Назив

1

Радни сат 1

2

Радни сат 2

3

Радни сат 3

4

Даљински надзор

Опис позиције
Рад систем
инжењера/администратора
Рад сервисера у сервису
Рад сервисера на терену
Даљински надзор серверског система
са лиценцом,
паушал на годишњем нивоу

Јед. мере

Тражена количина

ком

20

ком

50

ком

20

ком

1

Рад систем администратора/инжењера
Послови систем администратора/инжењера се односе на:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

aнализу системских записа и идентификацију потенцијалних проблема у систему,
израду резервних копија података и система,
иновирање и надградњу информационог система новим технологијама,
инсталацију и конфигурацију новог софтвера и хардвера,
додавање, одузимање и ажурирање корисничких налога у систему,
обезбеђивање заштите система,
израду документације о рачунарском систему,
решавање застоја у систему и извештавање,
побољшавање перформанси система,
одржавање рачунарске мреже,
тестирање и имплементацију новог софтвера и хардвера,
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Рад сервисера
Сервисирање рачунара и периферне рачунарске опреме (изузев штампача, скенера) укључује:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

преглед стања свих рачунарских компоненти у кућишту рачунара,
дијагностику квара појединачних компоненти и поступање по предвиђеним процедурама,
замену оштећених компоненти,
уградњу нових компоненти,
антивирусну заштиту рачунара,
чишћење рачунара и периферне опреме од прашиине,
инсталацију оперативног система,
подешавање радног окружења рачунара,
повезивање рачунара са периферним уређајима,
подешавање клијентских налога у систему и враћање радних станица рачунара у домен,
израду резервене копије података након реинсталације или поправке рачунара,
помоћ корисницима у раду,
транспорт рачунарске опреме и пуштање исте у рад на радном месту корисника.

Даљински надзор
Континуалан надзор рада сервера уз праћење параметара у раду.
Дијагностика и отклањање потенцијалног проблема.
Праћење логова на серверу и подношење месечног извештаја.
Проактивно и реактивно деловање.
Приступање серверу са удаљене локације.
Услед немогућности приступа даљинском контролом излазак на локацију корисника и отклањање
квара.
7. У цену даљинског надзора урачунати годишњу лиценцу и све пратеће софтвере за даљински надзор
сервера.
8. Под надзором обухватити 10 критичних уређаја по одабиру Наручиоца.
9. Обезбедити константан приступ надзора сервера овлашћеним лицима Наручиоца.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из
члана 75. ЗЈН. Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Поред обавезних услова, понуђач мора испуњавати и додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама. Понуђач у поступку јавне набавке мора
доказати:
1) да испуњава услов финансијског капацитета:
- понуђач у претходној пословној години (2013) није пословао са губитком
2) да испуњава услов пословног капацитета:
- понуђач у претходној пословној години (2013) извршио услуге које су предмет набавке најмање
у вредности понуде за ову јавну набавку
3) да испуњава услов техничког капацитета:
а) да понуђач располаже са најмање два транспортна моторна возила, и
б) да понуђач располаже са пословним простором и опремом за вршење послова који су
предмет јавне набавке.
4.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ
Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Подизвођач не мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из
члана 76. Закона о јавним набавкама.
4.4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) овог закона:
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1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Додатне услове понуђачи у заједничкој понуди испуњавају заједно.
4.5. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних услова из
члана 75. Закона о јавним набавкама и додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама,
наведених у конкурсној документацији, доказује се достављањем Изјаве којом понуђач под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове утврђене
Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Саставни део конкурсне
документације је Образац наведене изјаве, који понуђач треба да попуни, потпише и овери
печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона
о јавним набавкама и додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, наведених у
конкурсној документацији, доказује се достављањем Изјаве којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове утврђене Законом о
јавним набавкама и конкурсном документацијом, за сваког понуђача из групе понуђача. У
овом случају образац наведене Изјаве треба умножити у довољном броју примерака.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем испуњеност обавезних услова из члана
75. Закона о јавним набавкама, наведених у конкурсној документацији, доказује се достављањем
Изјаве којом понуђач и подизвођач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђују да подизвођач испуњава услове утврђене Законом о јавним набавкама и
конкурсном документацијом. Уколико понуђач наступа са више подизвођача, образац наведене
Изјаве треба умножити у довољном броју примерака.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија да достави 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 од дана
упућивања захтева за достављање документације, не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
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 о додели
уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописан начин.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи следеће
податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи
поступак јавне набавке.
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Понуђач може да приложи део понуде који
се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију и на енглеском језику.
Уколико Наручилац у току стручне оцене понуда утврди да би тај део требало да буде преведен на
српски језик, одредиће понуђачу рок у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде. Превод
мора бити оверен од стране судског тумача. У случају спора, релевантна је верзија конкурсне
документације на српском језику.
5.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана
необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни
део Конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом.
Понуде, са припадајућом документацијом се достављају, поштом на адресу Наручиоца:
Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад, Булевар цара Лазара број 1 или
лично преко писарнице (канцеларија 13 приземље Старе зграде). Коверат мора имати ознаку:
"Понуда за јавну набавку услуга - одржавање рачунара и рачунарске опреме, за
период од годину дана, (редни број набавке: ЈНМВ 52/13) - НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини
назив понуђача и адресу, број телефона понуђача, као и име и презиме особе за контакт.
Рок за достављање понуда је 03. фебруар 2014. године, до 10,00 часова.
Време и место отварања понуда: у просторијама Наручиоца, 03. фебруара 2014. године са
почетком у 10,30 часова.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда.
Отварање понуда је јавно. Свако заинтересовано лице може присуствовати отварању
понуда.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и
оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.
Понуђач је у обавези да пре сачињавања и достављања понуде изврши увид - снимање
стања на локацији Наручиоца како би стекао увид у постојећу рачунарску инфрастуктуру и како
би ове чињенице узео у обзир у приликом формирања цене и обезбедио себи све неопходне
информације које могу бити потребене за израду понуде. Увид се односи на серверски систем,
рачунарску мрежу (активну и пасивну опрему), рачунаре и штампаче корисника. Наручилац ће
издати потврду о извршеном увиду у стање рачунарског система. Понуђач је у обавези исту да
приложи уз понуду.
Трошкове увида на локацији Наручиоца сноси понуђач.
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Понуђач може да изврши увид, сваког радног дана у времену од 9,00 - 12,00 часова уз
претходно писмено заказивање код представника наручиоца Саше Вулића на email
webmaster@tf.uns.ac.rs.
Представник наручиоца је у обавези да приликом посете, понесе Образац бр. 14. (саставни
део Конкурсне документације) како би представник наручиоца могао својим потписом да потврди
извршен увид. На лицу места уписаће се подаци о датуму увида, представнику понуђача који је
извршио увид. Попуњен и потписан образац обавезно доставити уз понуду.
Сви обрасци у Конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и потписани од
стране овлашћеног лица понуђача. Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, обрасце
попуњава, оверава и потписује овлашћено лице понуђача - члана групе који ће бити носилац
посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.Ако
понуђач учествује са подизвођачем, обрасце попуњава, оверава и потписује овлашћено лице
понуђача.
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и
накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам
или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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.
5.3. СПИСАК ОСТАЛЕ ОБАВЕЗНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Приликом подношења понуде понуђач је дужан да достави:
 попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова за понуђача
(Образац 6. који је саставни део конкурсне документације);
 попуњен, потписан и печатом оверен образац
Изјаве о испуњавању услова за
подизвођача (Образац 7а. који је саставни део конкурсне документације који достављају
само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем);
 попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова за сваког од
понуђача из групе понуђача (Образац 7б. који је саставни део конкурсне документације
који достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду);
 Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача – потписан и оверен
од стране свих понуђача из групе понуђача.
 попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (Образац 8. који је саставни део
конкурсне документације);
 Модел уговора попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и потписан
на последњој страни модела уговора, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
У случају подношења понуде са подизвођачима, у моделу уговора морају бити наведени
сви подизвођачи (Модел уговора је саставни део конкурсне докуменатције);
У случају подношења заједничке понуде сви понуђачи из групе понуђача морају бити
наведени у моделу уговора. (Модел уговора је саставни део конкурсне докуменатције);
 попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве о независној понуди (Образац 10.
који је саставни део конкурсне документације);
 попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75.
став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 11. који је саставни део конкурсне
документације);
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 попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача да ће предати средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла (Образац 12. који је саставни део
конкурсне документације);
 Понуда може да садржи попуњен, печатом оверен и потписан образац Трошкови
припремања понуде Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру
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. (Образац 13. могу да попуне
понуђачи, која је саставни део конкурсне документације);
 попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о извршеном увиду у
постојећу рачунарску инфрастуктуру наручиоца (Образац 14. који је саставни део
конкурсне документације);
5.4. КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште или факсом, 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 и да
учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
5.5. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
5.6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
5.7. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
на начин на који се понуда подноси. Измена, допуна или опозив понуде се доставља, поштом или
непосредно, на адресу Наручиоца: Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад,
Булевар цара Лазара број 1. На коверти мора бити назначено да ли је у питању измена, допуна или
опозив, као и предмет и шифра јавне набавке.
5.8. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА
ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач који је самостално подено понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
5.9. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће се извршити
преко подизвођача. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не
може бити већи од 50 %.
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Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан да обавести организацију
надлежну за заштиту конкуренције.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
5.10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
5.11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И
ДРУГО
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре и налога потписаног од стране овлашћеног
лица Наручиоца.
Гарантни рок за извршене услуге не може бити краћи од 120 дана од дана извршења услуге.
Гарантни рок за резервне делове не може бити краћи од 12 месеци од дана уградње
резервног дела.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају
истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење
рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
5.12. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ
Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност и исказује се по
јединици мере. На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без ПДВ-а и укупна вредност
са ПДВ-ом.
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Утврђене јединичне цене су фиксне за све време трајања уговора.
У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној
набавци.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у
складу са понуђеним условима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење
свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у складу са чланом 92.
Закона о јавним набавкама.
5.13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, Наручиоцу
достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване
безусловне и плативе на први позив бланко соло менице са меничним овлашћењем на 10% износа
уговорене вредности са урачунатим порезом на додату вредност, као и доказ о регистрацији
менице и картон депонованих потписа.
У складу са тим, дужан је да попуни образац - Изјава понуђача да ће у тренутку
закључења уговора, предати средство финансијског обезбеђења предвиђено уговором, на
начин предвиђен конкурсном документацијом, и да тако попуњену изјаву достави уз понуду.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање колико
и уговор, односно обавезе по уговору.
Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да
понуђач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуда.
Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђач може тражити
искључиво у писаном облику, доставом захтева на адресу: Технолошки факултет Нови Сад,
Булевар цара Лазара бр.1, Нови Сад, путем факса: 021/450-413 или на email:
martinovic@tf.uns.ac.rs, са обавезном назнаком: "Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације за јавну набавку мале вредности услуга одржавања
рачунара и рачунарске опреме (редни број набавке: ЈНМВ 52/13)".
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, послати
одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача
односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
5.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум је мерило које се користи за вредновање, упоређивање и оцењивање понуда.
Критеријум за оцењивање понуда је ''економски најповољнија понуда'', према следећим
елементима критеријума:
Ред.
бр.
1.
2.
3.

Елементи критеријума
Цена
Успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001:2008
Кадровски капацитет
У К У П Н О:

Број пондера
85
5
10
100

1) Цена
Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера - 85 пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
Најнижа понуђена цена
---------------------------------------------------------- х 85
Цена из понуде која се рангира
2) Успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001:2008
Понуђач који има успостављен систем управљања квалитетом (ISO 9001:2008 систем
менаџмента и управљања квалитетом) добија 5 пондера.
Понуђач који нема успостављен систем управљања квалитетом (ISO 9001:2008 систем
менаџмента и управљања квалитетом) добија 0 пондера.
Као доказ понуђач прилаже фотокопију сертификата ISO 9001:2008, који гласи на
понуђача.
3) Кадровски капацитет
Понуђач који има, пре упућивања позива за подношење понуда, највећи број запослених на
неодређено време - систем администратора/инжењера, односно сервисера, добија максималан број
пондера - 10 пондера.
Бодовање за остале понуде ће се вршити на следећи начин:
Број запослених систем администратора/инжењера,
односно сервисера из понуде која се рангира
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ х 10
Највећи број запослених систем администратора/инжењера, односно сервисера
Као доказ понуђач доставља фотокопије М3А образаца, односно МА образаца за тражене
запослене, односно друге одговарајуће М обрасце којима се доказује да су радници који раде на
пословима који су у вези са предметом јавне набавке, запослени на неодређено време.
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Као доказ за запослене систем администраторе/инжењере понуђач доставља фотокопије
диплома.
5.17. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
Уколико након извршеног бодовања, две или више понуда имају једнак број пондера, као
најповољнија понуда, ће бити изабрана она понуда која има већи број пондера по основу цене као
једног од елемената критеријума.
5.18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да да је поштовао 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, уколико такво
право постоји.
5.19. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
5.20. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
I Понуда ће бити одбијена:
1) Уколико није прихватљива
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда.
Битни недостаци понуде су:
а) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
б) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
в) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
г) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
д) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све услове из техничке спецификације.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача који је на списку негативних
референци Управе за јавне набавке, ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
2) У случају да лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми
конкурсне документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице наступи као
понуђач или као подизвођач понуђача, или сарађује са понуђачима или подизвођачима приликом
припремања понуде
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3) Уколико је понуђач непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку
корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који начин утиче на
поступање наручиоца у току поступка јавне набавке.
4) Уколико Наручилац поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку
јавне набавке:
а) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
б) учинио повреду конкуренције;
в) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
г) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
5) Уколико Наручилац поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од претходне три године.
6) Ако понуђач који је самостално поднео понуду истовремено учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, или исто лице учествује у више заједничких понуда. У овом
случају Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани.
II Понуда може бити одбијена:
1) због неуобичајено ниске цене.
2) ако Наручилац поседује правноснажну судску одлуку или коначну одлуку другог
надлежног органа која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
5.21. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице (у даљем
тексту: подносилац захтева). Захтев за заштиту права у име понуђача, односно заинтересованог
лица, може да поднесе пословно удружење.
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. Наведени органи и организације нису
дужни да подносе захтев за заштиту права на захтев понуђача, заинтересованог лица и пословног
удружења, ако та лица нису искористила право на подношење захтева.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
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. У случају подношења захтева за заштиту права на наведени начин долази до застоја
рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину
достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. Закона о јавним набавкама.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
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
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подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Заокна о јавним набавкама,
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.
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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу од 40.000 динара на следећи начин:
- сврха плаћања: Републичка административна такса, за јавну набавку ____ (број или друга
ознака конкретне јавне набавке, ако се подноси по други пут захтев за заштиту права у
истој јавној набавци потребно је прецизно назначити захтев за заштиту права поводом кога
се плаћа такса- нпр. дел. број, датум сачињавања и сл.),
- корисник (прималац): Буџет Републике Србије;
- шифра плаћања: 153;
- број жиро рачуна: 840-742221843-57;
- број модела 97;
- позив на број: 50-016.
5.22. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач није
дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога
сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је у овом случају због
методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача,
наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке мале вредности, редни број набавке: ЈНМВ 52/13

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да
Понуђач _____________________________________________ из ____________________________,
Адреса: ______________________________________, Матични број: ________________________,
испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом.

М.П. _______________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
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7а. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
у поступку јавне набавке мале вредности, редни број набавке: ЈНМВ 52/13

Понуђач: _______________________________________________
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да
Подизвођач ___________________________________________ из ____________________________,
Адреса: ______________________________________, Матични број: _________________________,
испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за подизвођача.

М.П.

______________________________
потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

______________________________
потпис овлашћеног лица подизвођача

Датум: _______________
Место: ____________________
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7б. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА СВАКОГ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке мале вредности, редни број набавке: ЈНМВ 52/13
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да
Подизвођач ___________________________________________ из ____________________________,
Адреса: ______________________________________, Матични број: _________________________,
испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за понуђача из групе понуђача.

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА

Место: ____________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
Напомена:
Достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду.
У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове док додатне
услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју
примерака и попуни за сваког члана из групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга одржавања рачунара и рачунарске опреме,
за период од годину дана
(редни број набавке: ЈНМВ 52/13)
Број: _______________
Дана: ______________ 2014. године
Упућујемо вам понуду за јавну набавку услуга одржавања рачунара и рачунарске опреме,
за период од годину дана, у свему према захтевима из конкурсне документације и у складу са
важећим прописима и стандардима.
Понуду дајемо: (заокружити)
а) самостално

б) заједничка понуда

в) понуда са подизвођачем

1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: ________________________________________
2. Адреса седишта: ________________________________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: _____________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник понуђача: ___________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ________________________________________________

2.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: ________________________________________
2. Адреса седишта: ________________________________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: _____________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник понуђача: ___________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ________________________________________________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: ________________________________________
2. Адреса седишта: ________________________________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: _____________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник понуђача: ___________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ________________________________________________
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: ________________________________________
2. Адреса седишта: ________________________________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: _____________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник понуђача: ___________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ________________________________________________
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3.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧИМА
1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: ________________________________________
2. Адреса седишта: __________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: _____________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник подизвођача: ___________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ________________________________________________
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___________
%. Подизвођач ће
предмет
јавне
набавке извршити
у делу:
____________
__________________________________________________________________________
1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: ________________________________________
2. Адреса седишта: __________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: _____________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник подизвођача: ___________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ________________________________________________
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___________
%. Подизвођач ће
предмет
јавне
набавке извршити
у делу:
____________
___________________________________________________________________________________
1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: ________________________________________
2. Адреса седишта: __________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: _____________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник подизвођача: ___________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ____________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ________________________________________________
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___________
%. Подизвођач ће
предмет
јавне
набавке извршити
у делу:
____________
____________________________________________________________________________________
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УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
*ЦЕНА ЗА УГРАДЊУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ИЗРАЖЕНА У ДИНАРИМА И ФИКСНА ЈЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА.
Табела 1 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА PC

Ред.
бр.

Назив

Опис позиције

1

DDR3 МЕМОРИЈА

2

DDR3 МЕМОРИЈА

3

DDR2 МЕМОРИЈА

4

HDD 500GB SATA

5

HDD 1TB SATA

6

DVD RW

7

VGA КАРТИЦА

8

КУЋИШТЕ ТИП 1

9

КУЋИШТЕ ТИП 2

10

НАПАЈАЊЕ

11

МАТИЧНА ПЛОЧА

12

ПРОЦЕСОР ТИП 1

Јед.
мере

Тражена
количина

MEM DDR3 4GB 1333MHz ECC thermal sensor,
Latencija CL9, Napajanje 1,5 V
MEM DDR3 8 GB 1600 MHz, Latencija CL11
MEM DDR2 2GB 800MHz, 2048 MB, DDRII, 800
MHz, Napajanje 1,8 ± 0,1 V, Latencija CL5
HDD 500 GB, SATA 3, 16 MB, 3,5", 7.200 rpm
HDD 1TB , Kapacitet 1000 GB, SATA 3, 64 MB, 3,5",
7.200 rpm

ком

12

ком

5

ком

10

ком

8

ком

8

DVD RW , SATA, Brzina pisanja DVD-R 22x, Brzina pisanja
DVD-RW 6x, Brzina pisanja DVD+R 22x

ком

10

ком

5

ком

2

ком

2

ком

20

ком

10

ком

4

VGA PCIe 2.0, 1024 MB, DDR3, 64-bit, Radni takt GPU
589 MHz, Takt memorije 1200 MHz, DVI-I, 1x D-sub,
HDMI, 2560x1600
Midi tower, ATX,mATX, 5,25" spoljni slot 4, 3,5"
spoljni slot 1, 3,5" unutrašnji slot 2, USB 2
Kućište Midi tower Podržani formati matične ploče:
ATX,µATX Prostor za uredjaje: 5,25" spoljasnji ulaz 4,
3,5" spoljasnji ulaz 1, 3,5" unutrasnji ulaz 4 2xUSB, HD
Audio x1 Crna boja
PSU V2.2, 500W/12cm Fan/V2.2
Matična ploča, LGA1155, 2 x DDR3 DIMM, 1 x PCI
Express 3.0 x16, 1 x PCI Express 2.0 x1, 4 x SATA2 3.0
Gb/s, PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s, Realtek
RTL8111E, 5.1 CH HD Audio, 1 x PS/2 Mouse Port, 1 x
PS/2 Keyboard Port, 1 x D-Sub Port, 4 x Ready-to-Use
USB 2.0 Ports, 1 x RJ-45 LAN Port with LED
Procesor 2-Core 2.7GHz Box, Socket: 1155 Frekvencija:
2.7GHz Keš memorija: 2MB Intel® HD Graphics,
Frekvencija: 650MHz - 1.05GHz Max Dynamic,
Arhitektura: 64bit Magistrala: 5GT/s DMI TDP: 55W
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Цена по
јединици
(без ПДВ-а)

Укупан износ
(без ПДВ-а)

Ред.
бр.

Назив

13

ПРОЦЕСОР ТИП 2

14

ПРОЦЕСОР ТИП 3

15

КУЛЕР ЗА ПРОЦЕСОР

16

МИШ

17

ТАСТАТУРА

18

МРЕЖНА КАРТИЦА

19

БАТЕРИЈА ЗА UPS

Опис позиције
Procesor 2-Core 3.0GHz Box, socket: 1155
Frekvencija: 3.0GHz
Keš memorija: 3MB , HD Graphics
Frekvencija: 650MHz – 1.05GHz
Arhitektura: 64bit Magistrala: 5GT/s DMI TDP: 55W
Procesor 2-Core 3.3GHz Box,socket: 1155, Frekvencija:
3.3GHz Keš memorija: 3MB ,HD Graphics, Frekvencija:
650MHz - 1.05GHz Arhitektura: 64bit Magistrala: 5GT/s
DMI TDP: 65W
Procesorsko ležište (socket) 1155, 1156, 775
Broj ventilatora 1
Dimenzije 95mm x 95mm x 20mm
Broj obrtaja 1.800rpm ±10%
Protok vazduha 36.5cfm ±10%
Vazdušni pritisak 1.55mmH2O ±10%
Ležište Rifle bearing
Nivo buke 19dBA,
Dimenzije 112.2mm x 112.2mm x 60.4mm, Masa 370g
Optical Mouse, PS2/USB, Black
Tastatura PS/2, YU,Kompatibilnost Windows Vista/XP
x64/XP/2000,Crna
Gigabit mrežna PCI Express kartica 10/100/1000Mb/s,
Realtek RTL8168B čip
UPS CSB Baterija, 12V- 9 Ah, Baterija, Napon 12 V,
Kapacitet 34W 9Ah Ah, Masa 2,5 kg

Јед.
мере

Тражена
количина

ком

5

ком

2

ком

3

ком

10

ком

10

ком

10

ком

6

Цена по
јединици
(без ПДВ-а)

Укупан износ
(без ПДВ-а)

Цена по
јединици
(без ПДВ-а)

Укупан износ
(без ПДВ-а)

УКУПНО (1-14)
Табела 2 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МРЕЖУ- АКТИВНА ОПРЕМА

Ред.
бр.

Назив

1

ROUTER

2

SWITCH

Опис позиције
Ruter 150Mb/s bežični firewall ruter 2.4GHz, 1 x WAN +
4 x LAN, Atheros čip 100mW (20dBm), IP kontrola
brzine klijenata, WDS ripiter, CCA - biranje kanala s
najmanje smetnji, QoS, QSS dugme, fiksna antena
8-Port 10/100Mb/s Desktop Svič

Јед.
мере

Тражена
количина

ком

3

ком

3

УКУПНО
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РАДОВИ
*ЦЕНА ЗА НОРМА САТ/ПАУШАЛ ИЗРАЖЕНА У ДИНАРИМА И ФИКСНА ЈЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА.
Табела 3 - РАДОВИ

Ред.
бр.

Назив

Опис позиције

1
2
3

Радни сат 1
Радни сат 2
Радни сат 3

4

Даљински надзор

Рад систем инжењера/администратора
Рад сервисера у сервису
Рад сервисера на терену
Даљински надзор серверског система са
лиценцом,
паушал на годишњем нивоу

Јед.
мере

Тражена
количина

ком
ком
ком

20
50
20

ком

1

Цена по
јединици
(без ПДВ-а)

Укупан износ
(без ПДВ-а)

УКУПНО (1-4)

Табела

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Укупан износ
(без ПДВ-а)

Табела 1: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА PC
Табела 2: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МРЕЖУ- АКТИВНА ОПРЕМА
Табела 3: РАДОВИ
УКУПНО (1+2+3)
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Укупан износ
(са ПДВ-ом)

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _________ дана од дана отварања понуда. (минимално 30 дана од дана отварања понуда)
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____________________ динара без ПДВ-а.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____________________ динара са ПДВ-ом.
Понуђене јединичне цене су фиксне за све време важења уговора.
Рок за почетак извршења услуге: ______ минута од пријема налога упућеног од стране овлашћеног лица Наручиоца. (максимално 1 сат од пријема
налога)
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре и налога потписаног од стране овлашћеног лица Наручиоца.
Гарантни рок за извршене услуге_________дана од дана извршења услуге. (минимум 120 дана)
Гарантни рок за резервне делове_________месеци од дана уградње резервног дела. (минимум 12 месеци)

М.П.

______________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
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9. МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци услуга одржавања рачунара и рачунарске опреме, за период од годину дана
(редни број набавке: ЈНМВ 52/13)
Напомена: Наручилац наводи да је понуђач у обавези да попуни, потпише и овери печатом модел
уговора, чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора. У случају подношења понуде
са учешћем подизвођача, Модел уговора потписује и оверава печатом понуђач а у случају
подношења заједничке понуде, онај понуђач који је означен да ће у име свих понуђача потписати
уговор, а све према споразуму којим се чланови групе међусобно а и према наручиоцу обавезују на
извршење предметне јавне набавке и који достављају у оквиру понуде.
У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви
чланови групе понуђача, односно сви подизвођачи, у случају подношења понуде са подизвођачем)
закључен у Новом Саду, дана ____________________ 2014. године између:
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД, ул. Булевар
цара Лазара број 1, Нови Сад, ПИБ 100721916, матични број 8055203, кога заступа в.д. декана,
проф. др Золтан Заварго, у даљем тексту Наручилац
Понуђач____________________________________ са седиштем у ____________________, улица
_________________________________________, број _________, ПИБ _______________, матични
број _______________, рачун број _________________________________, код пословне банке
__________________________________________________________________,
кога
заступа
______________________________________________________________________,

Са заједничким понуђачем/понуђачима
Са подизвођачем/подизвођачима
у даљем тексту Извршилац.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/12) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне
набавке мале вредности, редни број набавке: ЈНМВ 52/13, чији је предмет набавка услуга
одржавања рачунара и рачунарске опреме за период од годину дана,
- да је Извршилац доставио понуду број: __________ од ____________ 2014. године, која у
потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу овог
уговора и саставни је део уговора.
Реализација уговорене вредности да би се вршила до максималног износа расположивих
средстава у 2014. години, утврђених Планом набавки Технолошког факултета Нови Сад за 2014.
годину, а у 2015. години у оквирима обезбеђених буџетских средстава за ове намене на позицијама
Финансијског плана Технолошког факултета Нови Сад.
Тачка 1.
Предмет овог уговора је пружање услуга одржавања рачунара и рачунарске опреме за
период од годину дана (у даљем тексту: услуге), под условима и на начин предвиђен у понуди
Извршиоца, која чини саставни део овог уговора.
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Тачка 2.
Наручилац прихвата јединичне цене предметних услуга из тачке 1. овог уговора, које је
Извршилац исказао у својој понуди, и исте су фиксне за све време реализације уговора.
Уговорена вредност за пружање услуга из тачке 1. овог уговора износи
_________________________динара без ПДВ-а.
Наручилац задржава право да не реализује уговорну вредност из става 2. ове тачке у
потпуности уколико потреба за вршењем услуга из тачке 1. овог уговора буде мањег обима.
Тачка 3.
Извршилац се обавезује да изврши предметне услуге професионално и у складу са
правилима струке.
Извршилац се обавезује да извршење услуга из тачке 1. овог уговора започне у року од
_______ минута од пријема налога упућеног од стране овлашћеног лица Наручиоца.
Тачка 4.
Извршилац гарантује да ће извршити услуге из тачке 1. овог уговора под условима и на
начин како је наведено у понуди, а у случају да не испоштује уговорено, сагласан је да надокнади
Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога настане.
У складу са ставом 1. ове тачке Извршилац прилаже, као средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла, бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% од
уговорене вредности са урачунатим порезом на додату вредност и са клаузулама „неопозива,
безусловна, без протеста и трошкова“. Истовремено предајом поменуте менице Извршилац се
обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица
Извршилац и доказ о регистрацији менице.
Потписом овог уговора Извршилац даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може
реализовати депоновану меницу у случају да Извршилац не изврши своје уговорне обавезе.
Наручилац се обавезује да Извршилац, на његов писмени захтев, врати нереализовану
депоновану меницу у року од 15 дана од дана кад је Извршилац у целости извршио своје обавезе
преузете Уговором.
У случају да Извршилац једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује
средство финансијског обезбеђења из става 2. ове тачке.
Тачка 5.
Наручилац се обавезује да Извршиоцу исплати накнаду за извршене услуге у року од 45
дана од дана пријема фактуре и налога потписаног од стране овлашћеног лица Наручиоца.
Фактура из става 1. ове тачке треба да гласи на:
Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад,
улица Булевар цара Лазара број 1,
ПИБ: 100721916,
са напоменом:
у складу са уговором број 020-_____.(наручилац попуњава приликом закључења уговора)
Тачка 6.
Квалитативну контролу приликом извршења сваке појединачне услуге представник
Наручиоца ће вршити уз присуство представника Извршиоца.
Налог потписан од стране представника Наручиоца потврђује да је квалитет извршене
услуге одговарајући.
Тачка 7.
Овај уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења Уговора, односно до
реализације уговорене вредности из тачке 2. став 2. овог уговора.
Уговорне стране имају право једностраног раскида Уговора, у писаном облику и пре истека
рока важења Уговора из става 1. ове тачке, са отказним роком од 15 (петнаест) дана.
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Тачка 8.
На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим
односима.
Тачка 9.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да
споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Тачка 10.
Уговор је сачињен у шест истоветних примерака, од којих два примерка задржава
Извршилац, а четири примерка Наручилац.
НАРУЧИЛАЦ

ИЗВРШИЛАЦ

проф. др ЗолтанЗаварго,
в.д. декана
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
у поступку јавне набавке мале вредности, редни број набавке: ЈНМВ 52/13
Понуђач: _____________________________________
У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 124/12), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду,
подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.

______________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
у поступку јавне набавке мале вредности, редни број набавке: ЈНМВ 52/13

Понуђач: _____________________________________
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да смо при
састављању понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да смо имаоци евентуалног права
интелектуалне својине.

М.П.

______________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
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12. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Изјављујемо

под

кривичном

и

материјалном

одговорношћу

да

ће

понуђач

________________________________________ приликом закључења уговора по спроведеном
поступку јавне набавке редни број набавке: ЈНМВ 52/13, предати Наручиоцу средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване бланко соло менице са
меничним овлашћењем на износ од 10% од уговорене вредности са урачунатим порезом на додату
вредност и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и трошкова“.
Обавезујемо се да ћемо истовремено са предајом уговорене врсте средства финансијског
обезбеђења, предати копију картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, као и
доказ о регистрацији менице.
Сагласни смо да Наручилац задржи меницу све до коначног испуњења свих уговорених
обавеза.

М.П.

______________________________
потпис овлашћеног лица понуђача

Конкурсна документација
страна 32 од 35

13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач: _____________________________________
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде у поступку јавне
набавке мале вредности, редни број набавке: ЈНМВ 52/13.

РЕДНИ
БРОЈ

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС (У ДИНАРИМА)

1.
2.
3.
4.
УКУПНО:

М.П.

______________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
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14. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПОСТОЈЕЋУ
РАЧУНАРСКУ ИНФРАСТУКТУРУ НАРУЧИОЦА

Назив и адреса понуђача ______________________________________________________________
Место_____________________________

Изјављујемо да смо дана_________________2014. године, посетили Наручиоца и стекли
увид у све информације које су неопходне за припрему понуде у поступку јавне набавке мале
вредности, редни број набавке: ЈНМВ 52/13. Такође, изјављујемо да смо упознати са свим
условима извршења посла, и да они сада видљиви и као такви не могу бити основ за било какве
накнадне промене у цени.

Представник понуђача
који је извршио увид:

Представник наручиоца
који потврђује извршен увид:

(Име и презиме)

Саша Вулић

(потпис)

(потпис)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Име и презиме
овлашћеног лица понуђача
М.П.

(Име и презиме)

(потпис овлашћеног лица понуђача)

Напомена: приликом посете, понети образац како би представник наручиоца могао својим потписом да
потврди извршен увид. На лицу места уписаће се подаци о датуму увида, представнику понуђача који је
извршио увид.
Попуњен и потписан образац обавезно доставити уз понуду.
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15. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 57/89,
„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник предаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,
СОЛО МЕНИЦЕ СЕРИЈСКОГ БРОЈА: ______________________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК –ПРАВНО
ЛИЦЕ:
Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ

Универзитет у Новом Саду,
Технолошки факултет Нови Сад

Седиште и адреса:

Нови Сад, Булевар цара Лазара бр. 1

Матични број:

08055203

Порески број:

100721916

Текући рачун:

840-1647660-74

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја:
_________________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.
Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење посла у поступку јавне
набавке услуга – одржавање рачунара и рачунске опреме, за период од годину дана (редни број набавке:
ЈНМВ 52/13) и морају да важе најмање колико и уговор, односно обавезе по уговору.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи
менично
овлашћење
на
износ
од
_____________________________
динара
(словима:
___________________________________________________________ динара) што представља 10% од
укупне вредности наведене у уговору и у динарима са урачунатим порезом на додату вредност.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих
банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања
због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са
рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења уговора дође до
промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна
Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално
настану надлежан је суд у Новом Саду.
Датум:
Место:

М.П.

потпис овлашћеног лица
меничног дужника
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