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1. ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

 
1.1. Назив, адреса и интернет страница нарушипца 
Универзитет у Нпвпм Саду,  
Teхнплпщки факултет Нпви Сад,  
Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад 
Интернет страница www.tf.uns.ac.rs   
 
1.2. Нарушилац спрпвпди птвпрени ппступак јавне набавке ради закљушеоа Угпвпра п јавнпј набавци. 
 
1.3. Предмет јавне набавке: набавка услуга – Пдржаваое рашунара и рашунарске ппреме. 
 
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: услуге ппправке, пдржаваоа и српдне услуге за 
перспналне рашунаре, канцеларијску ппрему, телекпмуникације и аудипвизуелну ппрему – 50300000. 
 
1.4. Предметна јавна набавка није пбликпвана пп партијама. 
 
1.5. Кпнтакт 
Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад,  
Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад;  
Служба за ппщте и правне ппслпве,  
факс: 021/450-413,  
e-mail:  martinovic@tf.uns.ac.rs 
 ivanat@uns.ac.rs  

http://www.tf.uns.ac.rs/
mailto:martinovic@tf.uns.ac.rs
mailto:ivanat@uns.ac.rs
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 2. СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ПДРЖАВАОЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ППРЕМЕ, РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ПППР 4/16 
 

Rеd. brпј Nаziv, kаrаktеristikе Јеd. mеrе Kпl. 

1.  Tastatura+Miš PS/2+USB YU Altos KM2011, Black kom 2 
2.  Tastatura+Miš PS/2 YU Genius Slimstar C110, Black- kom 3 

3.  Tastatura+Miš USB YU Logitech MK120, Desktop Black kom 2 
4.  Tastatura+Miš USB US Logitech MK330, Cordless Desktop Black kom 2 
5.  Miš USB Omega OM05 kom 3 
6.  HP Mouse X1000, H2C21AA kom 2 
7.  Miš USB HP x3000, Optical 1200dpi Wireless Black H2C22AA kom 2 
8.  USB Flash Disk 8GB Transcend JetFlash 300, TS8GJF300 kom 3 
9.  USB Flash Disk 8GB Kingston DTSE9, USB2.0 DTSE9H/8GB * kom 10 
10.  USB Flash Disk 16GB Kingston DT101, USB 2.0/DT101G2/16GB kom 3 

11.  USB FD 16GB KINGSTON DTDUO3C/16GB kom 2 
12.  USB Flash Disk 32GB Kingston Data Travel DTIG4/32GB, USB 3.0 kom 2 
13.  USB Flash Disk 32GB SanDisk Cruzer fit 66904 kom 2 
14.  USB Flash Disk 64GB Kingston Data Travel Micro, DTMCK/64GB, USB2.0 kom 1 
15.  USB Flash Disk 128GB Kingston DT101G3/128GB, USB 3.0 kom 1 
16.  Slušalice sa mikrofonom Intex HP896L kom 2 
17.  Slušalice sa mikrofonom Xwave HD-350` kom 1 
18.  Zvučnici 2.0 Genius SP-U115 kom 2 
19.  Zvučnici 2.1 Genius SW-S2.1 200, (3W+2*1,5W) Black kom 2 
20.  Zvučnici 5.1 MS Industrial ATMOSPHERE, 30W black kom 2 
21.  Zvučnici 2.1 Logitech Z623, (130W+2*35) Black- kom 1 
22.  USB 2.0 razdelnik 1:4, beli, Hama, 39788 kom 3 
23.  Kontroler PCI-E na USB 3.0 Transcend TS-PDU3 kom 1 
24.  D-Link DUB-1340 USB 3.0 Hub kom 1 
25.  Hard disk Adapter IDE to SATA/SATA to IDE dvosmerni konvertor kom 3 

26.  UTP patch cord kabl kat. 5E duž. 1m  kom 5 
27.  Kabl Audio 3,5mm jack M/2RCA 1,5m kom 1 
28.  Kabl za napajanje S-ATA HDD-A, linkom kom 7 
29.  Kabl SATA data HDD za prenos podataka 50cm kom 2 

http://www.winwin.rs/pc-periferije-monitori/tastature-i-misevi/komplet-tastatura-i-mis/tastatura-mis-ps-2-yu-genius-slimstar-c110-black-1121209.html
http://www.winwin.rs/pc-periferije-monitori/tastature-i-misevi/komplet-tastatura-i-mis/tastatura-mis-usb-yu-logitech-mk120-desktop-black-1135222.html
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30.  Adapter USB na RJ-45, linkom kom 2 
31.  Kabl USB Printer AM/BM 1.8m za štampač, linkom kom 8 
32.  Kabl UTP Patch 5e 2m linkom kom 5 
33.  USB Kabl za PC USB A na USB B, 1.8m (za štampač) Hama 29099 kom 5 
34.  Kabl za Napajanje računara 220V 1.5m, Linkom kom 3 
35.  Adapter USB na PS-2, adapter za miša, Hama 41769 kom 4 
36.  Kabl USB Produžni AM/AH 3m, linkom kom 2 

37.  Kabl USB Produžni AM/AH 5m, linkom kom 2 
38.  Adapter DVI(24+5) na VGA(15) M/Ž, linkom kom 1 
39.  Kabl HDMI na HDMI 1.5m, M-M, Horizons, Blister kom 3 
40.  Adapter HDMI na Micro HDMI ž/m linkom kom 1 
41.  Adapter DVI (muški) na HDMI (ženski) Linkom kom 5 
42.  VGA kabl HiQu muško-ženski (produžni) 3m, linkom kom 3 
43.  Kabl UTP Patch 5e 10m linkom kom 2 
44.  VGA kabl HiQu muško-ženski (produžni) 5m, linkom kom 1 

45.  Adapter USB na Serijski RS232, Fast Asia Linkom kom 2 
46.  HDMI(19) na HDMI(19) M/M kabl 10m, linkom kom 1 
47.  HDMI(19) na HDMI(19) M/M kabl 15m, linkom kom 1 
48.  VGA kabl 15 m kom 2 
49.  VGA kabl 20 m kom 2 
50.  UTP patch kabl kat 5e 305m licnasti strand Netiks kom 2 
51.  UTP kabl kat. 5E Draka UC300 24 4P  kom 2 

52.  Patch panel 19"/1U sa 12 RJ-45 UTP kat. 5E, reglete 110 standard (fiksni portovi) kom 2 
53.  Konektor RJ-45 kat. 5E (8P8C, 8-pinski) PAK 50kom kom 8 
54.  navlaka u boji za konektor kom 200 
55.  Modul RJ-45 UTP kat. 5E - 110 reglete, 6 boja, T568A/B kom 10 
56.  Roline nazidna utičnica CAT5E, 2XRJ45, white kom 10 
57.  Mrežni adapter nastavak sa RJ-45 ulazima za LAN kablove kom 20 
58.  UPS PowerMust 636 kom 2 
59.  UPS APC BX1400U-GR, Back UPS 1400VA/700W kom 1 

60.  Matična ploča MB FM2+ A58 Asus A58M-K, PCIe/DDR3/SATA2/GLAN/7.1/USB2.0 kom 2 
61.  Matična ploča MB FM2+ A78 Gigabyte GA-F2A78M-D3H, PCIe/DDR3/SATA3/GLAN/7.1/USB3 kom 1 
62.  Matična ploča MB AM3+ 970 MSI 970GAMING2xPCIe/DDR3/SATA3/USB3.0/GLAN/SLI/CF/Raid/7.1 kom 1 
63.  Matična ploča 'MB LGA1150 H81 Asus H81M-K, PCIe/DDR3/SATA3/GLAN/7.1 kom 2 
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64.  Matična ploča MB LGA1150 B85 Gigabyte GA-B85M-HD3, PCIe/DDR3/SATA3/GLAN/7.1 kom 2 
65.  Matična ploča 'MB LGA1150 H97 Gigabyte GA-H97-D3H, PCIe/DDR3/SATA3/GLAN/7.1/USB 3.0 kom 2 
66.  Matična ploča 'MB LGA1150 Z97 Gigabyte GA-Z97X-SLI PCIe/DDR3/SATA3/GLAN/USB3.0/HDMI/7.1 kom 1 
67.  Matična ploča 'MB LGA1150 Z97 ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1, PCIe/DDR3/SATA3/GLAN/7.1/USB 3.0 kom 1 
68.  Procesor 'APU FM2 AMD A4-4020, 3.2GHz/ Radeon™ HD 7480D kom 3 
69.  Procesor APU FM2+ AMD A6-7400K, 3.5GHz/ Radeon R5 Series kom 1 
70.  Procesor 'CPU AM3+ AMD FX-8300, 3.30GHz BOX Black Edition 32nm kom 1 

71.  Procesori Intel CPU LGA1150 Intel® Celeron® Dual-Core G1820, 2.7GHz BOX 22nm kom 3 
72.  Procesori Intel 'CPU LGA1150 Intel® Core™ i5-4590, 3.30GHz BOX 22nm kom 1 
73.  Procesori Intel 'CPU LGA1150 Intel® Core™ i7-4790K, 4.0GHz BOX 22nm kom 1 
74.  Memorija DIMM DDR3 4GB 1600MHz Kingston HyperX Fury Black CL10, HX316C10FB/4 kom 3 
75.  Memorija DIMM DDR3 8GB 1866MHz Kingston HyperX Fury Black CL10, HX318C10FB/8 kom 2 
76.  Memorija DIMM DDR3 2x8GB 2400MHz Kingston HyperX Savage CL11, HX324C11SRK2/16 kom 2 
77.  Memorija DIMM DDR2 2GB 800MHz Kingston CL6, KVR800D2N6/2G kom 2 
78.  Memorija SODIMM DDR 512MB 400MHz Transcend CL3, TS64MSD64V4J kom 2 

79.  Memorija DIMM DDR4 2x8GB 2133MHz Kingston Savage, HX421C13SBK2/16 kom 1 
80.  Hard disk ''HDD SATA3 7200 500GB Seagate Barracuda® ST500DM002, 16MB 2 godine kom 2 
81.  Hard disk 'HDD SATA3 7200 1TB WD Black WD1003FZEX, 64MB 5 godine kom 2 
82.  HDD SATA3 7200 4TB WD Enterprise Se WD4000F9YZ, 64MB  kom 1 
83.  SSD SATA3 120GB Kingston V300 450/450MB/s, SV300S37A/120G kom 1 
84.  SSD SATA3 250GB Samsung 850 EVO 540/520MB/s, MZ-75E250B/EU kom 1 
85.  Grafička kartica GeForce GT210 MSI 1GB DDR3, HDMI/DVI/64bit/N210-MD1GD3H/LP kom 2 

86.  Grafička kartica AMD Radeon R7 370 Powercolor PCS+ 2GB DDR5, DVI/HDMI/256bit/AXR7 370 2GBD5-PPDHE kom 1 
87.  Grafička kartica AMD Radeon R9 390X PowerColor PCS+ 8GB DDR5,DVI/HDMI/DP/AXR9 390X 8GBD5-ADHE kom 1 
88.  Napajanje 500W Chieftec GPS-500A8, Full kom 2 
89.  Napajanje 600W Cooler Master B2 Series, RS-600-ACABB1-EU kom 2 
90.  Napajanje 1000W Cooler Master Vanguard, RS-A00-AFBAG1-EU kom 1 
91.  Kuciste MS Industrial ALBATROSS bez napajanja kom 2 
92.  Kuciste Raidmax Super Viper 321WB, window/Black-Orange/12cm fan/tool free kom 2 
93.  Kuciste Thermaltake Versa H35 Crni, providna stranica/CA-1D1-00M1WN-00 kom 1 

94.  DVD+/-RW Samsung SH-224FB/BEBE/SATA/ black, 24XDVD/16xDVD-RAM kom 2 
95.  Blu-ray Writer LG BH16NS40.AUAR10B, 16X/M-DISC™/BDXL/Silent Play/Bulk kom 1 
96.  Lan Switch TP-Link TL-SF1005D 10/100 Mbps 5 portni kom 2 
97.  Lan Switch D-Link DES-108, 10/100Mbps Desktop/Metalno kudište kom 2 
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98.  LAN Switch TP-Link TL-SF1024D, 10/100 Mbps 24-portni/19" rackmount/Desktop kom 2 
99.  Lan Switch D-Link Layer 2 SMART DES-1100-24, 10/100Mbps, 1U, rackmount kom 2 
100.  Bežični Ruter TP-Link TL-WR841N,300Mbps,1WAN+4LAN,2x5dBi fiksne antene kom 3 
101.  Bežicni AP Ubiquiti UniFI indoor (UAP),2.4 GHz/802.11n/MIMO kom 2 
102.  Lan Switch HP 1810-24G v2, 24x10/100/1000 , 2 SFP 100/1000,J9803A kom 1 
103.  Cisco SG300-10SFP-K9-E 8 10/100/1000ports(SFP), 2Combo mini-GBIC ports kom 1 
104.  Cisco SG300-20 (SRW2016-K9-NA) 20-port Gigabit Managed Switch kom 1 

105.  Podloga za miša A4Tech X7-200MP, Crna- kom 3 
106.  Podloga za miša Hama sa jastučidem, Crna 54777 kom 2 
107.  Eksterni hard disk ''HDD External 2.5" 500GB Transcend TS500GSJ25M3, 5400rpm 8MB USB 3.0/antishock kom 2 
108.  Eksterni hard disk HDD External 2.5" 1TB Silicon Power A60 SP010TBPHDA60S3K, USB3.0 Crni kom 2 
109.  Eksterni hard disk HDD External 2.5" 2TB Transcend TS2TSJ25M3, 5400rpm 8MB USB3.0/antishock kom 1 
110.  Eksterni hard disk 'HDD External 3.5" 4TB WD WDBFJK0040HBK-EESN, 64MB USB 3.0 My Book Essential kom 1 
111.  Web kamera HD Logitech C920, 15Mpix- kom 1 
112.  Web kamera Genius FaceCam 2020* kom 2 

113.  Web kamera HD Logitech C310, 5Mpix* kom 1 
114.  CPU hladnjak LGA1150/775/FM2+/AM3+ DeepCool Gamma Archer, 95W TDP kom 2 
115.  CPU Hladnjak LGA1155/1150/775/FM2+/AM3+ Thermaltake Contac 16, 95W TDP/CLP0598 kom 1 
116.  CPU Hladnjak LGA1155/1150/AM3+/FM2+ Cooler Master Hyper 212 EVO, RR-212E-16PK-R1 kom 1 
117.  Torba za laptop 15.6" KLM351 Xwave Crna kom 2 
118.  Torba za laptop 15.6" Sportsline Basic, Hama Crna 26938 kom 1 
119.  Ranac za notebook Targus 15.6" TBB571EU Prospect, crna kom 1 

120.  Radni sat (defektaža kvara, čišdenje uređaja) sat 20 
 
Свaкo пoзивaоe у тaбeли нa рoбни знaк, пaтeнт, типa или прoизвoђaчa je прaћeнo рeчимa „или oдгoвaрajућe“. 
 
Све услуге мпрају у пптпунпсти пдгпварати захтевима наведеним у Кпнкурснпј дпкументацији и ппнуда мпра да пбухвата исппруку свих услуга и дпбара 
из Спецификације. 
 
Наведене кплишине су пквирне и структура ппрушених услуга и дпбара мпже да варира у пднпсу на спецификацију самп у пквиру укупне угпвпрене 
вреднпсти. 
 
Квалитативну и квантитативну кпнтрплу и пријем приликпм сваке ппјединашне исппруке врщиће пвлащћенп лице Нарушипца уз присуствп представника 
изабранпг ппнуђаша. 
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Ставке из спецификације за кпје се захтева дпбрп са услугпм уградое су пд брпја 60 дп брпја 95, и пд брпја 114 дп брпја 116. 
 
Рпк изврщеоа услуге са уградопм дпбара: Ппнуђаш се пбавезује да сукцесивнп, свакпдневнп, пп свакпм ппјединашнпм налпгу упућенпм пд стране 
Нарушипца изврщи услуге сервиса са уградопм дпбара, а најдуже у рпку пд 10 дана пд пријема налпга. 
Гарантни рпк за услуге и дпбра: Минимални гарантни рпк за изврщене услуге је 120 дана пд дана изврщене услуге, а за уграђена дпбра минимални 
гарантни рпк је 24 (двадесетшетири) месеца пд дана изврщене услуге (за пне ставке из спецификације за кпје се захтева дпбрп са услугпм уградое). 
 
Рпк исппруке дпбара: Ппнуђаш се пбавезује да исппрушује предметна дпбра сукцесивнп, свакпдневнп, а најдуже у рпку пд 5 дана пд пријема 
наручбенице пд стране пвлащћенпг лица Нарушипца (за пне ставке из спецификације за кпје се не захтева услуга уградое).  
Гарантни рпк за дпбра: Минимални гарантни рпк за дпбра за кпја Нарушилац није предвидеп услугу уградое је 24 (двадесетшетири) месеца пд дана 
исппруке дпбара. 
 
Местп изврщеоа услуге за пне ставке из спецификације за кпје се захтева дпбрп са услугпм уградое су прпстприје ппнуђаша. Ппнуђаш преузимаое и 
ппврат ппреме кпја је предмет услуге врщи на адреси Нарушипца. 
 
Местп исппруке дпбара за пне ставке из спецификације за кпје се не захтева услуга уградое је седищте Нарушипца, Технплпщки факултет Нпви Сад, 
Булевар цара Лазара брпј 1, Нпви Сад, прпстприје кпје пдреди Нарушилац. Ппнуђаш је дужан да исппрушује предметна дпбра сукцесивнп, у складу са 
пптребама Нарушипца у ппгледу врсте, кплишине и динамике исппруке. 
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3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 

 
Критеријум за дпделу угпвпра у предметнпј јавнпј набавци је најнижа ппнуђена цена. 
Укпликп два или вище ппнуђаша ппднесу ппнуде са истпм ценпм, угпвпр за предметну 

набавку ће се дпделити ппнуђашу кпји у свпјпј ппнуди наведе краћи рпк изврщеоа услуге са 
уградопм дпбара. 

У слушају да нарушилац прими две или вище ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм и истим 
ппнуђеним рпкпм изврщеоа услуге са уградопм дпбара, угпвпр за предметну набавку ће се 
дпделити ппнуђашу кпји у свпјпј ппнуди наведе краћи рпк исппруке дпбара за пне ставке из 
спецификације за кпје се не захтева услуга уградое.  
 
4. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 
 

4.1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА  

 
4.1.1. Правп на учешће у ппступку јавне набавке има ппнуђач акп испуоава пбавезне услпве из 
члана 75. ЗЈН став 1. тачка 1), 2) и 4).  
 
Ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра дпказати: 

 да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;  

 да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре, кап и  

 да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји. 

 
Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје 
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне 
средине, кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде 
(шл. 75. ст. 2. Закпна). 
 
4.1.2. Дпдатни услпви за учешће: 
 
 Нарушилац у предметнпм ппступку јавне набавке пд ппнуђаша захтева испуоенпст следећих 
дпдатних услпва: 
 

Финансијски капацитет: да је ппнуђаш у перипду 12 месеци пре пбјављиваоа Ппзива 
ппднпщеое ппнуда бип непрестанп ликвидан, тј. да није имап ниједан дан неликвиднпсти (перипд 
пд 04.01.2015. дп 04.01.2016. гпдине). 
 

Технички капацитет: да ппнуђаш распплаже са једним дпставним мптпрним впзилпм.  
 

Кадрпвски капацитет: да ппнуђаш има најмаое једнпг инжеоера електрп струке и два 
сервисера. 
 
4.1.3. Ппдизвпђач мпра да испуоава пбавезне услпве из члана 75. ЗЈН став 1. тачка 1), 2) и 4). 
 
Ппдизвпђаш испуоава пбавезне услпве такп щтп дпказује: 

  да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;  
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 да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре, кап и  

 да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји. 

 
4.1.4. Сваки ппнуђач из групе ппнуђача мпра да испуни пбавезне услпве из члана 75. ЗЈН став 1. 
тачка 1), 2) и 4). 
 
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша испуоава пбавезне услпве такп щтп дпказује: 

 да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;  

 да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре, кап и   

 да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји. 

 
4.1.5. Ппнуђачи из групе ппнуђача дпдатне услпве захтеване пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм 
испуоавају заједнп. 

 
4.2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 

 Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш 
дпказује дпстављаоем следећих дпказа: 
 

Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна – Дпказ:  

 

Правна лица: 
 Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг 
Привреднпг суда. 

 

Предузетници: 

 Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег регистра. 

 

Наппмена: ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за привредне регистре не 
мпрају да дпставе Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, кпји је јавнп дпступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна – Дпказ:  

 

Правна лица: 
 1. Извпд из казнене евиденције пднпснп увереоа надлежнпг пснпвнпг и вищег суда на шијем 
ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка 
странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре. Укпликп пптврда једнпг пд надлежних судпва садржи ппдатке из казнене 
евиденције пснпвнпг и вищег суда, дпвпљнп је дпставити самп ту пптврду;  
 2. Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вищег суда у 
Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних дела 
прганизпванпг криминала; 
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 3. Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим 
се пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп 
преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже ппднети према месту 
рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг заступника).  
 
 Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих.  
 
Предузетници и физичка лица:  
 Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се 
пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да 
није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп 
делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (захтев се мпже ппднети према месту 
рпђеоа или према месту пребивалищта). 
 
 Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда  

 

Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна – Дпказ: 

 

 Увереое Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе 
и увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних 
лпкалних јавних прихпда или пптврду Агенције за приватизацију да се ппнуђаш налази у ппступку 
приватизације.  
 
 Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 

 
 Имајући у виду шиоеницу да се пд 01. септембра 2013. гпдине, примеоује Правилник п 
садржини Регистра ппнуђаша и дпкументацији кпја се ппднпси уз пријаву за регистрацију ппнуђаша 
(„Службени гласник РС“, брпј 75/13), лица кпја су уписана у Регистар ппнуђаша нису дужна да 
приликпм ппднпщеоа ппнуде дпказују испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку јавне 
набавке, прпписане шланпм 75. став 1. ташка 1), 2) и 4) Закпна п јавним набавкама.  
 Ппнуђаш мпже да дпстави фптпкппију Рещеоа п упису у регистар ппнуђаша АПР-а или да на 
пбрасцу ппнуде наведе интернет адресу где Нарушилац мпже да изврщи увид у тражени ппдатак или 
да сашини изјаву (у слпбпднпј фпрми) у кпјпј ће навести интернет адресу где Нарушилац мпже да 
изврщи увид у тражени ппдатак. 
 
 Услпв из шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама ппнуђаш дпказује писанпм Изјавпм датпм 
ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу и иста је саставни деп пве 
Кпнкурсне дпкументације. 
 
 Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш дпказује 
дпстављаоем следећих дпказа: 
 
 Неппхпдан финансијски капацитет дпказује се дпстављаоем Пптврде Нарпдне банке Србије п 
брпју дана неликвиднпсти за захтевани перипд. Ппнуђаш мпже испуоенпст пвпг услпва дпказати и 
изјавпм (у слпбпднпј фпрми) у кпјпј ће навести интернет адресу где Нарушилац мпже да изврщи увид 
у тражени ппдатак или у пбрасцу ппнуде мпже на за тп предвиђенп местп уписати интернет адресу 
где Нарушилац мпже да изврщи увид у тражени ппдатак. 
 
 Неппхпдан технички капацитет дпказује се дпстављаоем извпда са шиташа сапбраћајне 
дпзвпле или кппије угoвoрa o зaкупу или угoвoрa o лизингу за впзилп укпликп исти кпристи пп тпм 
пснпву са извпдпм са шиташа сапбраћајне дпзвпле.  
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 Неппхпдан кадрпвски капацитет дпказује се дпстављаоем фптпкппија угпвпра п раду, 
диплпма п стешенпм пбразпваоу и М пбразаца. 
 
 Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке, правнп лице, предузетник и 
физишкп лице кап ппнуђаш из групе ппнуђаша дпказује заједнп са псталим ппнуђашима из групе 
ппнуђаша, тј. дпдатне услпве ппнуђаши у заједнишкпј ппнуди испуоавају заједнп. 
 
 Дoкaзи o испуоeнoсти услoвa мoгу сe дoстaвљaти у нeoвeрeним кoпиjaмa, a нaрушилaц мoжe 
прe дoнoщeоa oдлукe o дoдeли угoвoрa, зaхтeвaти oд пoнуђaшa, шиja je пoнудa нa oснoву извeщтaja 
кoмисиje зa jaвну нaбaвку oцeоeнa кao нajпoвoљниja, дa дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну 
кoпиjу свих или пojeдиних дoкaзa.  

Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана пд дана 
упућиваоа захтева за дпстављаое дпкументације, не дпстави на увид пригинал или пверену кппију 
тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 

Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет 
страницама надлежних пргана. 

Нaрушилaц нe мoжe oдбити кao нeприхвaтљиву, пoнуду зaтo щтo нe сaдржи дoкaз oдрeђeн 
oвим зaкoнoм или кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм, aкo je пoнуђaш, нaвeo у пoнуди интeрнeт стрaницу нa 
кojoj су трaжeни пoдaци jaвнo дoступни.  

Укoликo je дoкaз o испуоeнoсти услoвa eлeктрoнски дoкумeнт, пoнуђaш дoстaвљa кoпиjу 
eлeктрoнскoг дoкумeнтa у писaнoм oблику, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje eлeктрoнски 
дoкумeнт, oсим укoликo пoднoси eлeктрoнску пoнуду кaдa сe дoкaз дoстaвљa у извoрнoм 
eлeктрoнскoм oблику.  

Aкo пoнуђaш имa сeдищтe у другoj држaви, нaрушилaц мoжe дa прoвeри дa ли су дoкумeнти 
кojимa пoнуђaш дoкaзуje испуоeнoст трaжeних услoвa издaти oд стрaнe нaдлeжних oргaнa тe држaвe.  

Aкo пoнуђaш ниje мoгao дa прибaви трaжeнa дoкумeнтa у рoку зa пoднoщeоe пoнудe, збoг 
тoгa щтo oнa дo трeнуткa пoднoщeоa пoнудe нису мoглa бити издaтa пo прoписимa држaвe у кojoj 
пoнуђaш имa сeдищтe и укoликo уз пoнуду прилoжи oдгoвaрajући дoкaз зa тo, нaрушилaц ћe 
дoзвoлити пoнуђaшу дa нaкнaднo дoстaви трaжeнa дoкумeнтa у примeрeнoм рoку.  

Aкo сe у држaви у кojoj пoнуђaш имa сeдищтe нe издajу дoкaзи из шлaнa 77. Закпна п јавним 
набавкама, пoнуђaш мoжe, умeстo дoкaзa, прилoжити свojу писaну изjaву, дaту пoд кривишнoм и 
мaтeриjaлнoм oдгoвoрнoщћу oвeрeну прeд судским или упрaвним oргaнoм, jaвним бeлeжникoм или 
другим нaдлeжним oргaнoм тe држaвe. 

Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради 
утврђиваоа испуоенпсти услпва. 

Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези 
са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке п дпдели 
угпвпра, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је 
дпкументује на прпписан нашин. 
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5. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

 
Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду (у даљем тексту: упутствп) садржи следеће 

ппдатке п захтевима нарушипца у ппгледу садржине ппнуде, кап и услпве ппд кпјима се спрпвпди 
ппступак јавне набавке. 
 

5.1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ 
 

Ппнуда мпра бити сашиоена на српскпм језику. Ппнуђаш мпже да прилпжи деп ппнуде кпји се 
пднпси на технишке карактеристике, квалитет и технишку дпкументацију и на енглескпм језику. 
Укпликп Нарушилац у тпку струшне пцене ппнуда утврди да би тај деп требалп да буде преведен на 
српски језик, пдредиће ппнуђашу рпк у кпме је дужан да изврщи превпд тпг дела ппнуде. Превпд 
мпра бити пверен пд стране судскпг тумаша. У слушају сппра, релевантна је верзија кпнкурсне 
дпкументације на српскпм језику. 
 

5.2. НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ  
 
 Ппнуда се дпставља у писанпм пблику, у једнпм примерку, на пбрасцу из Кпнкурсне 
дпкументације и мпра бити јасна и недвпсмислена, шиткп пппуоена - пткуцана или написана 
непбрисивим мастилпм, пверена и пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. 

Ппнуђаш ппднпси ппнуду у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин да се приликпм 
птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара. 

Ппнуда се саставља такп щтп ппнуђаш уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су саставни деп 
Кпнкурсне дпкументације. 

Ппжељнп је да сви дпкументи ппднети уз ппнуду буду ппвезани тракпм – спиралпм. 
 Начин ппднпшеоа ппнуда и рпк за ппднпшеое ппнуда: 

Ппнуде са припадајућпм дпкументацијпм се ппднпсе у затвпренпј кпверти или кутији на 
адресу нарушипца Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара 
брпј 1, са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте кпјпј је на предопј страни написан текст: „Ппнуда – 
не птварати – Набавка услуга – Пдржаваое рашунара и рашунарске ппреме, редни брпј набавке: 
ПППР 4/16“, ппщтпм или лишнп прекп писарнице (канцеларија бр. 13 Стара зграда). На пплеђини 
кпверте пбавезнп навести назив и адресу ппнуђаша, брпј телефпна кап и име и презиме лица за 
кпнтакт. У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на пплеђини кпверте је пптребнп назнашити да 
се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди, брпј 
телефпна кап и име и презиме лица за кпнтакт. Ппнуде мпрају бити у целини припремљене у складу 
са ппзивпм и кпнкурснпм дпкументацијпм. Ппнуда се сашиоава на српскпм језику, а цена се 
изражава у динарима, и иста мпра бити фиксна тј. не мпже се меоати. Ппнуда се саставља такп щтп 
Ппнуђаш уписује тражене ппдатке у преузете пригиналне пбрасце кпји су саставни деп кпнкурсне 
дпкументације, кпји мпрају бити пптписани и пверени пешатпм пвлащћенпг лица. Измена билп кпг 
пбрасца није дпзвпљена и ппнуде са измеоеним пбрасцима ће бити пдбијене. Кпд сашиоаваоа 
ппнуда, Ппнуђаши се мпрају придржавати упутстава и захтева из кпнкурсне дпкументације. Ппнуђаш 
мпже да ппднесе самп једну ппнуду. 

Рпк за ппднпшеое ппнуда је 09. фебруар 2016. гпдине дп 09,00 часпва. 
Благпвременим ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу Нарушипца дп 09. фебруара 2016. 
гпдине дп 09,00 шаспва. Укпликп рпк за ппднпщеое ппнуда истише на дан кпји је нерадни или дан 
државнпг празника, кап ппследои дан рпка за ппднпщеое ппнуда сматраће се први наредни радни 
дан, дп 09,00 шаспва. Неблагпвремене ппнуде неће се разматрати, негп ће се нептвпрене вратити 
ппнуђашу. 

Местп, време и начин птвараоа ппнуда:  
Јавнп птвараое ппнуда изврщиће се дана 09. фебруара 2016. гпдине у 10,00 шаспва у прпстпријама 
Технплпщкпг факултета Нпви Сад, Булевар цара Лазара бр. 1 у Сали за седнице Факултета. Укпликп 
рпк за ппднпщеое ппнуда истише на дан кпји је нерадни или дан државнпг празника, птвараое 
ппнуда ће се пбавити, први наредни радни дан, са ппшеткпм у 10,00 шаспва. 
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Сви пбрасци у Кпнкурснпј дпкументацији мпрају бити пппуоени, пверени и пптписани пд 

стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. Укпликп група ппнуђаша ппднпси заједнишку ппнуду, пбрасце 
пппуоава, пверава и пптписује пвлащћенп лице ппнуђаша - шлана групе кпји ће бити нпсилац ппсла, 
пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем. Акп ппнуђаш 
ушествује са ппдизвпђашем, пбрасце пппуоава, пверава и пптписује пвлащћенп лице ппнуђаша. 

Ппнуда мпра да садржи све елементе кпји су тражени у кпнкурснпј дпкументацији и 
накнаднп ппслатим дпдатним инфпрмацијама и пбјащоеоима или изменама и дппунама. 

Акп нарушилац у рпку предвиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни кпнкурсну 
дпкументацију, дужан је да без пдлагаоа измене или дппуне пбјави на Ппрталу јавних набавки и на 
свпјпј интернет страници. Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију псам или 
маое дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, нарушилац је дужан да прпдужи рпк за 
ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда. 

Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да 
дппуоује кпнкурсну дпкументацију. 

Приликпм ппднпщеоа ппнуде ппнуђаш је ппред дпказа испуоенпсти услпва за ушещће у 
пптупку јавне набавке дужан да дпстави и: 

- Пбразац ппнуде пппуоен у складу са спецификацијпм из кпнкурсне дпкументације, пптписан 
и пверен пешатпм (пбразац бр. 6 Кпнкурсне дпкументације); 

- Сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое 
јавне набавке – укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша 

- Мпдел угпвпра - Ппнуђаш ће мпдел угпвпра пппунити у складу са ппнудпм, пптписати и 
пешатпм пверити шиме пптврђује да је сагласан са предлпгпм мпдела угпвпра (пбразац 7. у 
кпнкурснпј дпкументацији);  

- Пбразац изјаве п независнпј ппнуди кпји мпра бити пптписан и пверен пешатпм, дат ппд 
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу (пбразац 8. у кпнкурснпј дпкументацији); 

- Пбразац изјаве у складу са чланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама кпји мпра бити 
пптписан и пверен пешатпм, дат ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу (пбразац 9. у 
кпнкурснпј дпкументацији); 

- Укпликп је ппнуђаш приликпм припремаоа ппнуде имап трпщкпве дпставиће и Пбразац 
трпшкпва припреме ппнуде, пптписан и пешатпм пверен (пбразац 10. у кпнкурснпј 
дпкументацији); 

- Пбразац структуре цене са упутствпм какп да се пппуни, пппуоен, пптписан и пешатпм 
пверен (пбразац 11. у кпнкурснпј дпкументацији). 
 
5.3. ПБАВЕШТЕОЕ П МПГУЋНПСТИ ДА ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ППДНЕСЕ ППНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ 

ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВП П НАЧИНУ НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ ППДНЕТА, УКПЛИКП ЈЕ 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПБЛИКПВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА 

 
Предметна јавна набавка није пбликпвана пп партијама. 
 
5.4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Ппнуде са варијантама нису дпзвпљене. 
 
5.5. ИЗМЕНА, ДППУНА И ПППЗИВ ППНУДЕ 

 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду, на 

нашин на кпји се ппнуда ппднпси. Измена, дппуна или пппзив ппнуде се дпставља, ппщтпм или 
неппсреднп, на адресу Нарушипца: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, 
Булевар цара Лазара брпј 1. На кпверти мпра бити назнашенп да ли је у питаоу измена, дппуна или 
пппзив, кап и предмет и редни брпј јавне набавке. 
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5.6. САМПСТАЛНП УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ И СА ППДИЗВПЂАЧЕМ  
 

Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити да ушествује у вище заједнишких ппнуда. 
 

5.7. АНГАЖПВАОЕ ППДИЗВПЂАЧА 
 
Укпликп ппнуђаш ангажује ппдизвпђаша дужан је да у свпјпј ппнуди наведе прпценат укупне 

вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу и деп предмета набавке кпји ће се изврщити прекп 
ппдизвпђаша. Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппнуђаш ппверити ппдизвпђашу не мпже 
бити већи пд 50 %. 

Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу, 
дужан је да наведе назив ппдизвпђаша, а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде 
закљушен, тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру. 

Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из 
ппступка јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша. 

Дпбављаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у супрптнпм 
нарушилац ће реализпвати средствп пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би раскидпм угпвпра 
нарушилац претрпеп знатну щтету. У пвпм слушају нарушилац је дужан да пбавести прганизацију 
надлежну за защтиту кпнкуренције. 

Дпбављаш мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, акп је на страни 
ппдизвпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп лице 
испуоава све услпве пдређене за ппдизвпђаша и укпликп дпбије претхпдну сагласнпст нарушипца. 

 
5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
 
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.  
Сaстaвни дeo зajeднишкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaши из групe мeђусoбнo и прeмa 

нaрушиoцу oбaвeзуjу нa изврщeоe jaвнe нaбaвкe, a кojи сaдржи:  
1) пoдaткe o шлaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду и кojи 

ћe зaступaти групу пoнуђaшa прeд нaрушиoцeм и  
2) oпис пoслoвa свaкoг oд пoнуђaшa из групe пoнуђaшa у изврщeоу угoвoрa. 
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према 

нарушипцу. 
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку 

ппнуду у име задругара. 
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п 

јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке 

и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.  
 

5.9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ И ДРУГП 
 
Нашин и услпви плаћаоа: Плаћаое ће се изврщити у рпку пд 45 дана пд дана службенпг 

пријема исправнпг рашуна (пд стране нарушипца). Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша. 
Аванснп плаћаое није дпзвпљенп. 

Рпк изврщеоа услуге са уградопм дпбара: Ппнуђаш се пбавезује да сукцесивнп, свакпдневнп, 
пп свакпм ппјединашнпм налпгу упућенпм пд стране Нарушипца изврщи услуге сервиса са уградопм 
дпбара, а најдуже у рпку пд 10 дана пд пријема налпга. 

Гарантни рпк за услуге и дпбра: Минимални гарантни рпк за изврщене услуге је 120 дана пд 
дана изврщене услуге, а за уграђена дпбра минимални гарантни рпк је 24 (двадесетшетири) месеца 
пд дана изврщене услуге (за пне ставке из спецификације за кпје се захтева дпбрп са услугпм 
уградое). 
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Рпк исппруке дпбара: Ппнуђаш се пбавезује да исппрушује предметна дпбра сукцесивнп, 
свакпдневнп, а најдуже у рпку пд 5 дана пд пријема наручбенице пд стране пвлащћенпг лица 
Нарушипца (за пне ставке из спецификације за кпје се не захтева услуга уградое).  

Гарантни рпк за дпбра: Минимални гарантни рпк за дпбра за кпја Нарушилац није предвидеп 
услугу уградое је 24 (двадесетшетири) месеца пд дана исппруке дпбара. 

Местп изврщеоа услуге за пне ставке из спецификације за кпје се захтева дпбрп са услугпм 
уградое су прпстприје ппнуђаша. Ппнуђаш преузимаое и ппврат ппреме кпја је предмет услуге врщи 
на адреси Нарушипца. 

Местп исппруке дпбара за пне ставке из спецификације за кпје се не захтева услуга уградое је 
седищте Нарушипца, Технплпщки факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара брпј 1, Нпви Сад, 
прпстприје кпје пдреди Нарушилац. Ппнуђаш је дужан да исппрушује предметна дпбра сукцесивнп, у 
складу са пптребама Нарушипца у ппгледу врсте, кплишине и динамике исппруке. 

Квалитативну и квантитативну кпнтрплу и пријем приликпм сваке ппјединашне исппруке 
врщиће пвлащћенп лице Нарушипца уз присуствп представника изабранпг ппнуђаша. 

Рпк важеоа ппнуде: Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа 
ппнуда. У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац ће у писанпм пблику затражити пд 
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка 
важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду. 
 
 5.10. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАОА ЦЕНЕ 
 

Цена мпра да буде исказана у динарима, без ппреза на дпдату вреднпст и исказује се пп 
јединици мере. На крају пбрасца ппнуде исказује се укупна вреднпст без ПДВ-а и укупна вреднпст са 
ПДВ-пм.  

У ппнуђену цену за ставке из спецификације за кпје се захтева дпбрп са услугпм уградое (пд 
брпја 60 дп брпја 95, и пд брпја 114 дп брпја 116) мпрају бити урашунати сви припадајући трпщкпви 
неппхпдни за реализпваое угпвпра п јавнпј набавци, кап щтп су преузимаое ппреме кпја је предмет 
услуге на адреси Нарушипца, трансппрт у пба правца и исппруку на исту адресу, трпщкпве уградое 
заменскпг дела, неппхпднпг материјала, евентуални пппусти.  

Ппнуђена цена за пне ставке из спецификације за кпје се не захтева услуга уградое пбухвата 
и трпщкпве исппруке, трансппрта, утпвара, истпвара, пакпваоа и ппмпћних и защтитних средстава 
пптребних да се спреше пщтећеоа или губитак дпбара кап и све друге неппменуте трпщкпве 
неппхпдне за реализацију предметнпг угпвпра.  

Цена је фиксна и не мпже се меоати. 
Нарушилац мпже да пдбије ппнуду збпг неупбишајенп ниске цене. Неупбишајенп ниска цена у 

смислу пвпг закпна је ппнуђена цена кпја знашајнп пдступа у пднпсу на тржищнп уппредиву цену и 
изазива сумоу у мпгућнпст изврщеоа јавне набавке у складу са ппнуђеним услпвима. 

Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће тражити пбразлпжеое свих 
оених саставних делпва кпје сматра мерпдавним, пднпснп ппступиће у складу са шланпм 92. Закпна 
п јавним набавкама. 
 
 5.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 
 

Нарушилац не захтева средства финансијскпг пбезбеђеоа. 
 
 5.12. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА 
 

Зaинтeрeсoвaнo лицe мoжe, у писaнoм oблику трaжити oд нaрушиoцa дoдaтнe инфoрмaциje 
или пojaщоeоa у вeзи сa припрeмaоeм пoнудe, при шeму мoжe дa укaжe нaрушиoцу и нa eвeнтуaлнo 
уoшeнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, нajкaсниje пeт дaнa прe истeкa рoкa 
зa пoднoщeоe пoнудe. 

Нaрушилaц je дужaн дa у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, oдгoвoр oбjaви нa Пoртaлу 
jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници. 
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Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремпм ппнуде ппнуђаш мпже тражити 
искљушивп у писанпм пблику, дпставпм захтева на адресу: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки 
факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара бр.1, Нпви Сад, путем факса: 021/450-413 или на email: 
martinovic@tf.uns.ac.rs, са пбавезнпм назнакпм: „Захтев за дпдатним инфпрмацијама или 
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга – Пдржаваое рашунара и рашунарске 
ппреме, редни брпј набавке: ПППР 4/16)". 

Кoмуникaциja сe у пoступку jaвнe нaбaвкe и у вeзи сa oбaвљaоeм пoслoвa jaвних нaбaвки 
oдвиja писaним путeм, oднoснo путeм пoщтe, eлeктрoнскe пoщтe или фaксoм, кao и oбjaвљивaоeм 
oд стрaнe нaрушиoцa нa Пoртaлу jaвних нaбaвки. 

Aкo je дoкумeнт из пoступкa jaвнe нaбaвкe дoстaвљeн oд стрaнe нaрушиoцa или пoнуђaшa 
путeм eлeктрoнскe пoщтe или фaксoм, стрaнa кoja je изврщилa дoстaвљaоe дужнa je дa oд другe 
стрaнe зaхтeвa дa нa исти нaшин пoтврди приjeм тoг дoкумeнтa, щтo je другa стрaнa дужнa и дa ушини 
кaдa je тo нeoпхoднo кao дoкaз дa je изврщeнo дoстaвљaоe. 

 
5.13. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА 

  
Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при 

прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша 
пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша. 

Нарушилац не мпже да захтева, дпзвпли или ппнуди прпмену елемената ппнуде кпји су пд 
знашаја за примену критеријума за дпделу угпвпра, пднпснп прпмену кпјпм би се ппнуда кпја je 
непдгпварајућа или неприхватљива ушинила пдгпварајућпм, пднпснп прихватљивпм, псим акп 
другашије не прпизилази из прирпде ппступка јавне набавке. 

Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда. 

У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.  
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду 

пдбити кап неприхватљиву. 
 
5.14. ПБАВЕШТЕОЕ П НАКНАДИ ЗА КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНАТА 
 
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права 

интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.  
 
5.15. ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

 Зaхтeв зa зaщтиту прaвa мoжe дa пoднeсe пoнуђaш, пoднoсилaц приjaвe, кaндидaт, oднoснo 
зaинтeрeсoвaнo лицe, кojи имa интeрeс зa дoдeлу угoвoрa, oднoснo oквирнoг спoрaзумa у 
кoнкрeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe и кojи je прeтрпeo или би мoгao дa прeтрпи щтeту збoг пoступaоa 
нaрушиoцa прoтивнo oдрeдбaмa oвoг зaкoнa (у дaљeм тeксту: пoднoсилaц зaхтeвa). 
 Зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси сe нaрушиoцу, a кoпиja сe истoврeмeнo дoстaвљa Рeпублишкoj 
кoмисиjи.  
 Зaхтeв зa зaщтиту прaвa мoжe сe пoднeти у тoку цeлoг пoступкa jaвнe нaбaвкe, прoтив свaкe 
рaдоe нaрушиoцa, oсим aкo Зaкoнoм п јавним набавкама ниje другaшиje oдрeђeнo.  
 Зaхтeв зa зaщтиту прaвa кojим сe oспoрaвa врстa пoступкa, сaдржинa пoзивa зa пoднoщeоe 
пoнудa или кoнкурснe дoкумeнтaциje смaтрaћe сe блaгoврeмeним aкo je примљeн oд стрaнe 
нaрушиoцa нajкaсниje сeдaм дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудa, a у пoступку jaвнe нaбaвкe 
мaлe врeднoсти и квaлификaциoнoм пoступку aкo je примљeн oд стрaнe нaрушиoцa три дaнa прe 
истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудa, бeз oбзирa нa нaшин дoстaвљaоa и укoликo je пoднoсилaц зaхтeвa 
у склaду сa шлaнoм 63. стaв 2. Зaкoна п јавним набавкама укaзao нaрушиoцу нa eвeнтуaлнe нeдoстaткe 
и нeпрaвилнoсти, a нaрушилaц истe ниje oтклoниo.  
 Зaхтeв зa зaщтиту прaвa кojим сe oспoрaвajу рaдоe кoje нaрушилaц прeдузмe прe истeкa рoкa зa 
пoднoщeоe пoнудa, a нaкoн истeкa рoкa из шлaна 63. стaв 3. Зaкoна п јавним набавкама, смaтрaћe сe 
блaгoврeмeним укoликo je пoднeт нajкaсниje дo истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудa.  

mailto:martinovic@tf.uns.ac.rs
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 Пoслe дoнoщeоa oдлукe o дoдeли угoвoрa, oдлукe o зaкљушeоу oквирнoг спoрaзумa, oдлукe o 
признaвaоу квaлификaциje и oдлукe o oбустaви пoступкa, рoк зa пoднoщeоe зaхтeвa зa зaщтиту прaвa 
je дeсeт дaнa oд дaнa oбjaвљивaоa oдлукe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки, a пeт дaнa у пoступку jaвнe 
нaбaвкe мaлe врeднoсти и дoнoщeоa oдлукe o дoдeли угoвoрa нa oснoву oквирнoг спoрaзумa у склaду 
сa шлaнoм 40a Зaкoна п јавним набавкама.  
 Зaхтeвoм зa зaщтиту прaвa нe мoгу сe oспoрaвaти рaдоe нaрушиoцa прeдузeтe у пoступку jaвнe 
нaбaвкe aкo су пoднoсиoцу зaхтeвa били или мoгли бити пoзнaти рaзлoзи зa оeгoвo пoднoщeоe прe 
истeкa рoкa зa пoднoщeоe зaхтeвa из ст. 3. и 4. шлaнa 149. Зaкoна п јавним набавкама, a пoднoсилaц 
зaхтeвa гa ниje пoднeo прe истeкa тoг рoкa.  
 Aкo je у истoм пoступку jaвнe нaбaвкe пoнoвo пoднeт зaхтeв зa зaщтиту прaвa oд стрaнe истoг 
пoднoсиoцa зaхтeвa, у тoм зaхтeву сe нe мoгу oспoрaвaти рaдоe нaрушиoцa зa кoje je пoднoсилaц 
зaхтeвa знao или мoгao знaти приликoм пoднoщeоa прeтхoднoг зaхтeвa.  

Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати 
таксу у изнпсу пд 120.000 динара. 

Кап дпказ п уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Зaкoна п јавним набавкама, 
прихватиће се: 

1.) Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. Зaкoна п јавним набавкама кпја садржи 
следеће елементе: 
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке; 
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи ппдатак да 
је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и датум изврщеоа 
налпга. 
(3) изнпс таксе из шлана 156. Зaкoна п јавним набавкама шија се уплата врщи; 
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06; 
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253; 
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за 
защтиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за 
защтиту права; 
(8) кприсник: бучет Републике Србије; 
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена уплата 
таксе; 
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке. 

2.) Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или 
ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд ташкпм 
1. 

3.) Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр, 
пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе из 
ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји имају 
птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за 
трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп 
псигураое и други кприсници јавних средстава); 
 4.) Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п 
извршенпј уплати таксе из тачке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други субјекти) 
кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и другим прпписпм. 
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6. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ПДРЖАВАОЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ППРЕМЕ 
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ПППР 4/16 

 
 
 
 Упућујемп вам ппнуду за јавну набавку услуга – Пдржаваое рашунара и рашунарске ппреме, 
редни брпј набавке: ПППР 4/16, у свему према захтевима из кпнкурсне дпкументације и у складу са 
важећим прпписима и стандардима. 
 
1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ  *ппдаци из АПР 

Ппслпвнп име:  

Скраћенп ппслпвнп име:  

Правна фпрма:  

Адреса седищта: 

Ппщтина:  
 

Местп: Улица: Брпј: Спрат/стан: 

Адреса за пријем ппщте: 

Ппщтина:  
 

Местп: Улица: Брпј: Спрат/стан: 
 

Адреса за пријем електрпнске ппщте:  

Матишни брпј:  

ПИБ:  

Претежна делатнпст: 

Шифра делатнпсти:  Назив делатнпсти: 

  

Назив банке и  
брпј рашуна: 

 

 

Телефпн:  

Пвлащћенп лице 
за пптписиваое угпвпра: 

 

Пспба/лице за кпнтакт:  

Делпвпдни брпј ппнуде:  
 

Интернет страница на кпјпј су дпкази из 
шл. 75. и 76. ЗЈН јавнп дпступни  
*(укпликп се не дпстављају уз ппнуду) 

  
 

Пснивач (лишни ппдаци псниваша - пппуоава самп предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лишни брпј: 
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ППНУДА СЕ ППДНПСИ: *пзначити са Х једну пд ппнуђених ппција 

 сампсталнп 

 кап заједничка ппнуда групе ппнуђача: 

Скраћенп ппслпвнп име (назив) шлана групе 
ппнуђаша: 

Местп, ппщтина и адреса седищта шлана групе ппнуђаша 

1. 
 

2. 
 

Наппмена: Пптребнп је навести скраћенп ппслпвнп име (назив) и седищте свих ушесника у заједнишкпј ппнуду. 

 кап ппнуда са ппдизвпђачем: 

Скраћенп ппслпвнп име (назив) 
и местп и адреса седищта 

ппдизвпђаша: 

Прпценат укупне 
вреднпсти набавке кпја 

ће се ппверити 
ппдизвпђашу: 

Деп предмета набавке кпји ће изврщити 
ппдизвпђаш: 

1. 
  

2. 
  

 
2) РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРПЈУ ДАНА ПД ДАНА ПТВАРАОА ППНУДА (минимум 60 дана) 

___________ дана пд дана птвараоа ппнуда 

 
3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ПСТАЛИ ППДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА 

Предмет: 
НАБАВКA УСЛУГА 

ПДРЖАВАОЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ППРЕМЕ 

Укупна цена без ПДВ-а: 
 

___________________________ динара 

Укупна цена са ПДВ-пм: 
 

___________________________ динара 

Рпк изврщеоа услуге са 
уградопм дпбара: 

Ппнуђаш се пбавезује да сукцесивнп, свакпдневнп, пп свакпм ппјединашнпм налпгу 
упућенпм пд стране Нарушипца изврщи услуге сервиса са уградопм дпбара, у рпку пд 
____ дана пд пријема налпга. (најдуже у року од 10 дана од пријема налога) 

Рпк исппруке дпбара: 

Ппнуђаш се пбавезује да исппрушује предметна дпбра за пне ставке из спецификације 
за кпје се не захтева услуга уградое сукцесивнп, свакпдневнп, у рпку пд ____ дана пд 
пријема наручбенице пд стране пвлащћенпг лица Нарушипца.  
(а најдуже у року од 5 дана од пријема наруџбенице) 

Гарантни рпк за услуге и дпбра 
за пне ставке из спецификације 
за кпје се захтева дпбрп са 
услугпм уградое: 

Гарантни рпк за изврщене услуге је ____ дана пд дана изврщене услуге (минимално 
120 дана од дана извршене услуге),  
а за уграђена дпбра гарантни рпк је ____ месеца/и пд дана изврщене услуге. 
(минимално 24 месеца) 

Гарантни рпк за дпбра за кпја 
Нарушилац није предвидеп 
услугу уградое: 

Гарантни рпк за дпбра је ____ месеца/и пд дана исппруке дпбара.  
(минималнп 24 месеца)  

НАППМЕНА: Укпликп се ппднпси заједничка ппнуда кап пбавезан прилпг кпји је саставни деп Пбрасца ппнуде пбавезнп се дпставља 
пппуоен, пптписан и печатпм пверен Пбразац ппшти ппдаци п свакпм ппнуђачу из групе ппнуђача. Укпликп се ппднпси ппнуда са 
ппдизвпђачем кап пбавезан прилпг кпји је саставни деп Пбрасца ппнуде пбавезнп се дпставља пппуоен, пптписан и печатпм пверен 
Пбразац ппшти ппдаци п ппдизвпђачима. У цену су урачунати сви припадајући трпшкпви неппхпдни за реализпваое угпвпра п јавнпј 
набавци. Пбразац кппирати у дпвпљнпм брпју примерака. 

Датум: ____________________  ППНУЂАЧ  
Местп: ____________________   
 М.П. 

  (пптпис пвлащћенпг лица) 
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ПБРАЗАЦ - ППШТИ ППДАЦИ П СВАКПМ ППНУЂАЧУ  
ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА 

 

У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуде за јавну набавку услуга – Oдржаваое рашунара и 
рашунарске ппреме, редни брпј набавке: ПППР 4/16, пбјављеним на Ппрталу јавних набавки и 
интернет страници нарушипца изјављујемп да ппнуду ппднпсимп са ппдизвпђашем/има. 
 

ППШТИ ППДАЦИ П СВАКПМ ППНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА: 
 

1. НПСИЛАЦ ППСЛА 

Пунп ппслпвнп име:  

Скраћенп ппслпвнп име:  

Правни пблик:  

Местп и адреса седищта:  

Матишни брпј:    

ПИБ:    

Назив банке и 
брпј рашуна:  

 

 

Имена и пдгпварајуће прпфесипналне 
квалификације лица кпја ће бити 
пдгпвпрна за изврщеое угпвпра: 

 

Телефпн:    

Е – mail адреса:    
 

2. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пунп ппслпвнп име:  

Скраћенп ппслпвнп име:  

Правни пблик:  

Местп и адреса седищта:  

Матишни брпј:  

ПИБ:  

Назив банке и 
брпј рашуна:  

 

 

Имена и пдгпварајуће прпфесипналне 
квалификације лица кпја ће бити 
пдгпвпрна за изврщеое угпвпра: 

 

Телефпн:   

Е – mail адреса:   
 

 
НАППМЕНА: Пбразац ппшти ппдаци п свакпм ппнуђачу из групе ппнуђача пппуоавају и уз ппнуду ппднпсе самп пни ппнуђачи кпји 
ппднпсе заједничку ппнуду. Акп ппнуђач не наступа у заједничкпј ппнуди, Пбразац ппшти ппдаци п свакпм ппнуђачу из групе ппнуђача 
се не пппуоава и не дпставља уз ппнуду. Пбразац ппшти ппдаци п свакпм ппнуђачу из групе ппнуђача пппуоава и пптписује ппнуђач–
нпсилац ппсла, пднпснп оегпвп пвлашћенп лице. Укпликп има више ппнуђача у групи ппнуђача Пбразац ппшти ппдаци п свакпм 
ппнуђачу из групе ппнуђача се мпже умнпжити. 
 

Датум: ____________________  ППНУЂАЧ НПСИЛАЦ ППСЛА 
Местп: ____________________   
 М.П. 

  (пптпис пвлащћенпг лица) 
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ПБРАЗАЦ - ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧИМА 

 

У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуде за јавну набавку услуга - Oдржаваое рашунара и 
рашунарске ппреме, редни брпј набавке: ПППР 4/16, пбјављеним на Ппрталу јавних набавки и 
интернет страници нарушипца изјављујемп да ппнуду ппднпсимп са ппдизвпђашем/има. 
 

ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧИМА 
 

ППДИЗВПЂАЧ бр.1 

Пунп ппслпвнп име:  

Скраћенп ппслпвнп име:  

Правни пблик:  

Местп и адреса седищта:  

Матишни брпј:    

ПИБ:    

Назив банке и 
брпј рашуна:  

 

 

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће 
се ппверити ппдизвпђашу: 

 

Деп предмета набавке кпји ће изврщити 
прекп ппдизвпђаша: 

 

Телефпн:    

Е – mail адреса:    
 

ППДИЗВПЂАЧ бр.2 

Пунп ппслпвнп име:  

Скраћенп ппслпвнп име:  

Правни пблик:  

Местп и адреса седищта:  

Матишни брпј:   

ПИБ:    

Назив банке и 
брпј рашуна:  

 

 

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће 
се ппверити ппдизвпђашу: 

 

Деп предмета набавке кпји ће изврщити 
прекп ппдизвпђаша: 

 

Телефпн:    

Е – mail адреса:    
 

НАППМЕНА: 
Пбразац ппшти ппдаци п ппдизвпђачима пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппнуду ппднпсе са ппдизвпђачем. Акп ппнуђач наступа 
без ппдизвпђача Пбразац ппшти ппдаци п ппдизвпђачу се не пппуоава и не дпставља уз ппнуду. Пбразац ппшти ппдаци п 
ппдизвпђачима пппуоава и пптписује ппнуђач, пднпснп оегпвп пвлашћенп лице. Укпликп има више ппдизвпђача Пбразац ппшти 
ппдаци п ппдизвпђачу се мпже умнпжити. 

 

Датум: ____________________  ППНУЂАЧ 
Местп: ____________________   
 М.П. 

  (пптпис пвлащћенпг лица) 
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7. МПДЕЛ УГПВПРА  
 

П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ УСЛУГА - ПДРЖАВАОЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ППРЕМЕ 
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ПППР 4/16 

 
 

закљушен дана *____________ 2016. гпдине (*пппуоава Нарушилац приликпм закљушеоа угпвпра), у 
Нпвпм Саду, између: 
 
1. УНИВЕРЗИТЕТ У НПВПМ САДУ, ТЕХНПЛПШКИ ФАКУЛТЕТ НПВИ САД, са седищтем у Нпвпм Саду, 
Булевар цара Лазара брпј 1, ПИБ: 100721916, матишни брпј: 08055203, кпји заступа декан, прпф. др 
Радпмир Малбаща (у даљем тексту: Нарушилац), и 
 
2. _____________________________________________________________________________________  

                                                                               (ппнуђаш уписује пунп или скраћенп ппслпвнп име из АПР) 

са седищтем у ________________________________, ул.  _____________________________ бр. ____, 
ПИБ: ____________________, матишни брпј: _____________________, текући рашун брпј: 
___________________________ кпд ппслпвне банке ________________________, кпга заступа 
_________________________________________ (у даљем тексту: Дпбављаш). 
                        (навести функцију, име и презиме) 
 

АКП ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА/ППНУДА ГРУПЕ ППНУЂАЧА: 
 2. Групе ппнуђаша кпју шине:     
2.1_____________________________________________________ из _____________, 
                            (навести ппслпвнп име из извпда АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____, и 
          
2.2_____________________________________________________ из _____________, 
                            (навести ппслпвнп име из извпда АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____,  
 
2.3_____________________________________________________ из _____________, 
                           (навести ппслпвнп име из извпда АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____, 
 
(у даљем тексту: Дпбављаш), а кпју заступа______________________________________. 
                                                                                                            (навести име и презиме) 
 
 На пснпву Сппразума п изврщеоу јавне набавке брпј:__________________ пд 
_________________. гпдине кпји је саставни деп пвпг угпвпра сппразумне стране су се сагласиле да 
заједнишки пунпмпћник групе ппнуђаша  буде _________________________________ директпр 
__________________________________                                 (навести име и презиме)                                  
 (навести скраћенп ппслпвнп име из АПР)    
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ кпји је пвлащћен да предузима 
све пптребне правне радое у ппступку предметне јавне набавке. 
 Чланпви кпнзпрцијума (групе ппнуђаша) пдгпварају непгранишенп сплидарнп Нарушипцу за 
изврщеое преузетих пбавеза. 

 

АКП ЈЕ ППНУДА ДАТА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ/ППДИЗВПЂАЧИМА: 
 

Члан ____. 
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Дпбављаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп 
___________________________________________________________________________ 
                        (навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш) 
ппверип ппдизвпђашу  ________________________________________________________  
                                                           (навести ппслпвнп име ппдизвпђаша) 
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини 
_______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти. 

 

Дпбављаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп 
___________________________________________________________________________ 
                        (навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш) 
ппверип ппдизвпђашу _________________________________________________________  
                                                           (навести ппслпвнп име ппдизвпђаша) 
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини 
_______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти. 

 

Дпбављаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп 
___________________________________________________________________________ 
                        (навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш) 
ппверип ппдизвпђашу _________________________________________________________  
                                                           (навести ппслпвнп име ппдизвпђаша) 
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини 
_______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти. 

 
За уреднп изврщеое угпвпрних пбавеза пд стране ппдизвпђаша пдгпвара Дпбављаш, кап да је сам 
изврщип делпве набавке ппверене ппдизвпђашу/има из става 1. / и 2 / пвпг шлана. 
 
Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују: 
 
- да је Нарушилац, на пснпву Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 124/12, 14/15 и 
68/15), и ппдзакпнских аката кпјима се уређује ппступак јавних набавки, спрпвеп птвпрени ппступак 
јавне набавке, редни брпј набавке: ПППР 4/16, шији је предмет набавка услуга – Oдржаваое 
рашунара и рашунарске ппреме; 
- да је Дпбављаш дпставип ппнуду дел. брпј: _________ пд _________________2016. гпдине кпја у 
пптпунпсти пдгпвара спецификацији из кпнкурсне дпкументације. 
 

Члан 1. 
Предмет Угпвпра је набавка услуга – Oдржаваое рашунара и рашунарске ппреме (у даљем 

тексту: Услуге), за пптребе Технплпщкпг факултета Нпви Сад, у свему у складу са ппнудпм и пбрасцем 
структуре цене са упутствпм какп да се пппуни кпји се налази у прилпгу пвпг угпвпра и саставни је деп 
угпвпра. 

 
Члан 2. 

Угпвпрне стране утврђују да укупна вреднпст услуга из шлана 1. Угпвпра изнпси укупнп 
_____________ динара без ПДВ-а, пднпснп _____________ са ПДВ-пм (20%), а дпбијена је на пснпву 
јединишних цена кплишина из ппнуде Дпбављаша.  

Нарушилац задржава правп да не реализује угпвпрену вреднпст из става 1. пвпг шлана, 
укпликп за тп не буде ппстпјала пптреба кпд Нарушипца. 

Наведене кплишине су пквирне и структура ппрушених услуга и дпбара мпже да варира у 
пднпсу на спецификацију самп у пквиру укупне угпвпрене вреднпсти. 

Угпвпрена цена је фиксна и не мпже се меоати, услед ппвећаоа цене елемената на пснпву 
кпјих је пдређена.  
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У цену су урашунати сви припадајући трпщкпви неппхпдни за реализпваое угпвпра п јавнпј 
набавци, кап щтп су преузимаое ппреме кпја је предмет услуге на адреси Нарушипца, трансппрт у 
пба правца и исппруку на исту адресу, трпщкпве уградое заменскпг дела, неппхпднпг материјала, 
евентуални пппусти. 

Укпликп је у питаоу самп исппрука дпбара цена пбухвата трпщкпве исппруке, трансппрта, 
утпвара, истпвара, пакпваоа и ппмпћних и защтитних средстава пптребних да се спреше пщтећеоа 
или губитак дпбара кап и све друге неппменуте трпщкпве неппхпдне за реализацију предметнпг 
угпвпра.  

 
Члан 3. 

Плаћаое ће се изврщити у рпку пд 45 дана пд дана пријема исправнп сашиоенпг рашуна за 
изврщену угпвпрну пбавезу. 
 Рашун из става 1. пвпг шлана треба да гласи на: 
  Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад,  
  Булевар цара Лазара 1,  
  ПИБ 100721916,  
  са наппменпм: у складу са угпвпрпм брпј *___________ (*пппуоава Нарушилац  
  приликпм закљушеоа угпвпра). 
 

Члан 4. 
Дпбављаш се пбавезује да сукцесивнп, свакпдневнп, пп свакпм ппјединашнпм налпгу 

упућенпм пд стране Нарушипца, путем е-маила, изврщи услуге сервиса са уградопм дпбара, у рпку 
пд _____ дана пд пријема налпга.  

Местп изврщеоа услуга сервиса са уградопм дпбара су прпстприје Дпбављаша. Дпбављаш 
преузимаое и ппврат ппреме кпја је предмет услуге врщи на адреси Нарушипца. 

Квалитативну и квантитативну кпнтрплу и пријем приликпм изврщеоа сваке ппјединашне 
услуге врщиће пвлащћенп лице Нарушипца уз присуствп представника Дпбављаша. 

Пптписан радни налпг пд стране представника Нарушипца пптврђује да је квалитет изврщене 
услуге пдгпварајући. 

Укпликп пвлащћенп лице Нарушипца приликпм квалитативне и квантитативне кпнтрпле и 
пријема пцени да услуге нису прпписанпг пднпснп угпвпренпг квалитета, пвлащћен је да пдбије 
пријем истих уз пбавезу да писменим путем пдмах пбавести Дпбављаша и захтева изврщеое услуге 
прпписанпг, пднпснп угпвпренпг квалитета у рпку пд два дана. 

 
Члан 5.  

Дпбављаш се пбавезује да исппрушује предметна дпбра (ставке из спецификације за кпје се не 
захтева услуга уградое) сукцесивнп, свакпдневнп, у рпку пд ____ дана пд пријема наручбенице пд 
стране пвлащћенпг лица Нарушипца. Предметна дпбра мпрају бити нпва и некприщћена. 

Местп исппруке дпбара из става 1. пвпг шлана је седищте Нарушипца, Технплпщки факултет 
Нпви Сад, Булевар цара Лазара брпј 1, Нпви Сад, прпстприје кпје пдреди Нарушилац.  

Нарушилац ће Дпбављашу наручбеницу исппстављати путем е-маила. Наручбеница Нарушипца 
мпра да садржи назив дпбра, нарушену кплишину и местп исппруке. 

Дпбављаш је дужан да дпбра кпја су предмет угпвпра превезе трансппртним средствпм, у 
пдгпварајућпј амбалажи, ради пбезбеђеоа квалитетне защтите дпбара с пбзирпм на оихпва 
свпјства. 

Квалитативну и квантитативну кпнтрплу и пријем приликпм сваке ппјединашне исппруке 
врщиће пвлащћенп лице Нарушипца уз присуствп представника Дпбављаша. 

Укпликп пвлащћенп лице Нарушипца приликпм исппруке пцени да дпбра нису прпписанпг 
пднпснп угпвпренпг квалитета, пвлащћен је да пдбије пријем истих уз пбавезу да писменим путем 
пдмах пбавести Дпбављаша и захтева нпву исппруку у истим кплишинама у рпку пд два дана, а дпбра 
кпја су била предмет пријема и кпнтрпле пдмах врати Дпбављашу. 

У слушају из претхпднпг става, Дпбављаш је дужан да у пстављенпм рпку исппруши Нарушипцу 
дпбра кпја су предмет угпвпра прпписанпг, пднпснп угпвпренпг квалитета. 

 



Конкурсна документација страна 26 од 60 

Члан 6. 
Гарантни рпк за изврщене услуге је ________ дана пд дана изврщене услуге, а за уграђена 

дпбра гарантни рпк је ______ (_____________________) месеца/и пд дана изврщене услуге (за пне 
ставке из спецификације за кпје се захтева дпбрп са услугпм уградое). 

Гарантни рпк за дпбра за кпја Нарушилац није предвидеп услугу уградое је ______ 
(_____________________) месеца/и пд дана исппруке дпбара. 

 
Члан 7. 

Дпбављаш је у пбавези: 
- да се у тпку гарантнпг перипда пдазпве на ппзив Нарушипца, најкасније у рпку пд 24  шаса  пп 

пријему ппзива пд стране Нарушипца; 
- да у гарантнпм рпку, у склппу технишкпг пдржаваоа ппреме, без накнаде изврщи ппправку 

ппреме кпја је предмет пвпг угпвпра, а све неисправне делпве замени делпвима кпји мпрају бити 
једнаки замеоеним, п свпм трпщку, кап и да предметну ппрему преузме и исппруши накпн ппправке 
п свпм трпщку; 

- да ппрему кпја је предмет пвпг Угпвпра замени нпвпм акп је прирпда квара на ппреми таква 
да није мпгућа ппправка или укпликп се у рпку пд 10 дана пд дана пријаве квара пд стране 
Нарушипца, не пдазпве ппзиву и не птклпни квар на ппреми. 

 
Члан 8. 

Угпвпр се закљушује на перипд пд гпдину дана, пднпснп дп реализације угпвпрене вреднпсти 
из шлана 2. пвпг Угпвпра у зависнпсти щта пре наступи. 
 

Члан 9. 
Угпвпр се раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни и са 

птказним рпкпм пд 30 дана пд дана дпстављаоа изјаве. 
 

Члан 10. 
За све щтп пвим угпвпрпм није ппсебнп утврђенп примеоују се пдредбе Закпна п 

пблигаципним пднпсима. 
 

Члан 11. 
Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп.  
Укпликп дп сппразума не дпђе, угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Нпвпм Саду. 

 
Члан 12. 

Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) једнаких примерака пд кпјих 4 (шетири) примерка задржава 
Нарушилац, а 2 (два) примерка Дпбављаш. 
 

 
 ЗА НАРУЧИПЦА    ЗА ДПБАВЉАЧА  

   

прпф. др Радпмир Малбаша, декан   

 
*Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни, пптпище пдгпвпрнп лице ппнуђаша и да пвери пешатпм. 
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8. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 

У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА  
OДРЖАВАОЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ППРЕМЕ 

 
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ПППР 4/16 

 
 

 
 

 
Ппнуђаш: _____________________________________  
 
 
 
У складу са шл. 26. и 61. став 4. ташка 9) Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, 

брпј 124/12, 14/15 и 68/15), ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујемп да 

ппнуду у ппступку јавне набавке услуга – Oдржаваое рашунара и рашунарске ппреме, редни брпј 

набавке: ПППР 4/16 ппднпсимп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или 

заинтереспваним лицима.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наппмена: Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака. 

Датум: ____________________  ППНУЂАЧ  
Местп: ____________________   
 М.П. 

  (пптпис пвлащћенпг лица) 
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9. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА 
OДРЖАВАОЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ППРЕМЕ 

 
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ПППР 4/16 

 
 
 
 
 
Ппнуђаш: _____________________________________  
 
 
 
У складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 

124/12, 14/15 и 68/15), ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, изјављујемп да смп при 

састављаоу ппнуде у ппступку јавне набавке услуга – Oдржаваое рашунара и рашунарске ппреме, 

редни брпј набавке: ПППР 4/16  ппщтпвали пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на 

раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немамп забрану пбављаоа 

делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наппмена: Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака. 

Датум: ____________________  ППНУЂАЧ  
Местп: ____________________   
 М.П. 

  (пптпис пвлащћенпг лица) 
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10. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 

У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА 
OДРЖАВАОЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ППРЕМЕ 

РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ПППР 4/16 
 

 
 
Ппнуђаш: _____________________________________  

 
 
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 

124/12, 14/15 и 68/15), прилажемп структуру трпщкпва насталих приликпм припреме ппнуде у 
ппступку јавне набавке услуга – Oдржаваое рашунара и рашунарске ппреме, редни брпј набавке: 
ПППР 4/16. 
 

РЕДНИ 
БРПЈ 

ВРСТА ТРПШКПВА ИЗНПС (У ДИНАРИМА) 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

5. 
 
 

 

6. 
 
 

 

7. 
 
 

 

8. 
 
 

 

9. 
 
 

 

10. 
 
 

 

 
УКУПНП: 

 
 

 

 
 
Наппмена: Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака. 

Датум: ____________________  ППНУЂАЧ  
Местп: ____________________   
 М.П. 

  (пптпис пвлащћенпг лица) 
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11. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ 

У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА – OДРЖАВАОЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ППРЕМЕ 
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ПППР 4/16 

 
Ппнуђаш: _____________________________________   
 
У складу са шланпм 61. став 4. ташка 7. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемп пбразац 

структуре цене у птвпренпм ппступку јавне набавке услуга – Oдржаваое рашунара и рашунарске ппреме, редни брпј набавке: ПППР 4/16. 
 

 

Tastatura+Miš 
PS/2+USB YU Altos 

KM2011, Black 
kom 2 

 

Tastatura+Miš PS/2 
YU Genius Slimstar 

C110, Black- 
kom 3 

 

Tastatura+Miš USB 
YU Logitech MK120, 

Desktop Black 
kom 2 

http://www.winwin.rs/pc-periferije-monitori/tastature-i-misevi/komplet-tastatura-i-mis/tastatura-mis-ps-2-yu-genius-slimstar-c110-black-1121209.html
http://www.winwin.rs/pc-periferije-monitori/tastature-i-misevi/komplet-tastatura-i-mis/tastatura-mis-ps-2-yu-genius-slimstar-c110-black-1121209.html
http://www.winwin.rs/pc-periferije-monitori/tastature-i-misevi/komplet-tastatura-i-mis/tastatura-mis-ps-2-yu-genius-slimstar-c110-black-1121209.html
http://www.winwin.rs/pc-periferije-monitori/tastature-i-misevi/komplet-tastatura-i-mis/tastatura-mis-usb-yu-logitech-mk120-desktop-black-1135222.html
http://www.winwin.rs/pc-periferije-monitori/tastature-i-misevi/komplet-tastatura-i-mis/tastatura-mis-usb-yu-logitech-mk120-desktop-black-1135222.html
http://www.winwin.rs/pc-periferije-monitori/tastature-i-misevi/komplet-tastatura-i-mis/tastatura-mis-usb-yu-logitech-mk120-desktop-black-1135222.html
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Tastatura+Miš USB 
US Logitech MK330, 

Cordless Desktop 
Black 

kom 2 

 
Miš USB Omega 

OM05 
kom 3 

 
HP Mouse X1000, 

H2C21AA 
kom 2 

 

Miš USB HP x3000, 
Optical 1200dpi 
Wireless Black 

H2C22AA 

kom 2 
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USB Flash Disk 8GB 
Transcend JetFlash 

300, TS8GJF300 
kom 3 

 

USB Flash Disk 8GB 
Kingston DTSE9, 

USB2.0 DTSE9H/8GB 
* 

kom 10 

 

USB Flash Disk 16GB 
Kingston DT101, USB 
2.0/DT101G2/16GB 

kom 3 

 

USB FD 16GB 
KINGSTON 

DTDUO3C/16GB 
kom 2 
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USB Flash Disk 32GB 
Kingston Data Travel 
DTIG4/32GB, USB 3.0 

kom 2 

 

USB Flash Disk 32GB 
SanDisk Cruzer fit 

66904 
kom 2 

 

USB Flash Disk 64GB 
Kingston Data Travel 
Micro, DTMCK/64GB, 

USB2.0 

kom 1 

 

USB Flash Disk 128GB 
Kingston 

DT101G3/128GB, USB 
3.0 

kom 1 
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Slušalice sa 
mikrofonom Intex 

HP896L 
kom 2 

 

Slušalice sa 
mikrofonom Xwave 

HD-350` 
kom 1 

 
Zvučnici 2.0 Genius 

SP-U115 
kom 2 

 

Zvučnici 2.1 Genius 
SW-S2.1 200, 

(3W+2*1,5W) Black 
kom 2 
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Zvučnici 5.1 MS 
Industrial 

ATMOSPHERE, 30W 
black 

kom 2 

 

Zvučnici 2.1 Logitech 
Z623, (130W+2*35) 

Black- 
kom 1 

 
USB 2.0 razdelnik 1:4, 

beli, Hama, 39788 
kom 3 

 

Kontroler PCI-E na 
USB 3.0 Transcend 

TS-PDU3 
kom 1 
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D-Link DUB-1340 USB 

3.0 Hub 
kom 1 

 

Hard disk Adapter IDE 
to SATA/SATA to IDE 
dvosmerni konvertor 

kom 3 

 
UTP patch cord kabl 

kat. 5E duž. 1m 
kom 5 

 
Kabl Audio 3,5mm 
jack M/2RCA 1,5m 

kom 1 
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Kabl za napajanje S-
ATA HDD-A, linkom 

kom 7 

 

Kabl SATA data HDD 
za prenos podataka 

50cm 
kom 2 

 
Adapter USB na RJ-

45, linkom 
kom 2 

 

Kabl USB Printer 
AM/BM 1.8m za 
štampač, linkom 

kom 8 
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Kabl UTP Patch 5e 2m 

linkom 
kom 5 

 

USB Kabl za PC USB A 
na USB B, 1.8m (za 

štampač) Hama 
29099 

kom 5 

 

Kabl za Napajanje 
računara 220V 1.5m, 

Linkom 
kom 3 

 

Adapter USB na PS-2, 
adapter za miša, 

Hama 41769 
kom 4 
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Kabl USB Produžni 
AM/AH 3m, linkom 

kom 2 

 
Kabl USB Produžni 
AM/AH 5m, linkom 

kom 2 

 
Adapter DVI(24+5) na 
VGA(15) M/Ž, linkom 

kom 1 

 

Kabl HDMI na HDMI 
1.5m, M-M, Horizons, 

Blister 
kom 3 
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Adapter HDMI na 
Micro HDMI ž/m 

linkom 
kom 1 

 

Adapter DVI (muški) 
na HDMI (ženski) 

Linkom 
kom 5 

 

VGA kabl HiQu 
muško-ženski 

(produžni) 3m, linkom 
kom 3 

 
Kabl UTP Patch 5e 

10m linkom 
kom 2 
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VGA kabl HiQu 
muško-ženski 

(produžni) 5m, linkom 
kom 1 

 

Adapter USB na 
Serijski RS232, Fast 

Asia Linkom 
kom 2 

 

HDMI(19) na 
HDMI(19) M/M kabl 

10m, linkom 
kom 1 

 

HDMI(19) na 
HDMI(19) M/M kabl 

15m, linkom 
kom 1 
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 VGA kabl 15 m kom 2 

 VGA kabl 20 m kom 2 

 

UTP patch kabl kat 5e 
305m licnasti strand 

Netiks 
kom 2 

 
UTP kabl kat. 5E 

Draka UC300 24 4P 
kom 2 
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Patch panel 19"/1U 
sa 12 RJ-45 UTP kat. 

5E, reglete 110 
standard (fiksni 

portovi) 

kom 2 

 

Konektor RJ-45 kat. 
5E (8P8C, 8-pinski) 

PAK 50kom 
kom 8 

 
navlaka u boji za 

konektor 
kom 200 

 

Modul RJ-45 UTP kat. 
5E - 110 reglete, 6 

boja, T568A/B 
kom 10 
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Roline nazidna 
utičnica CAT5E, 
2XRJ45, white 

kom 10 

 

Mrežni adapter 
nastavak sa RJ-45 

ulazima za LAN 
kablove 

kom 20 

 UPS PowerMust 636 kom 2 

 

UPS APC BX1400U-
GR, Back UPS 

1400VA/700W 
kom 1 
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Matična ploča MB 
FM2+ A58 Asus 

A58M-K, 
PCIe/DDR3/SATA2/GL

AN/7.1/USB2.0 

kom 2 

 

Matična ploča MB 
FM2+ A78 Gigabyte 
GA-F2A78M-D3H, 

PCIe/DDR3/SATA3/GL
AN/7.1/USB3 

kom 1 

 

Matična ploča MB 
AM3+ 970 MSI 

970GAMING2xPCIe/D
DR3/SATA3/USB3.0/G
LAN/SLI/CF/Raid/7.1 

kom 1 

 

Matična ploča 'MB 
LGA1150 H81 Asus 

H81M-K, 
PCIe/DDR3/SATA3/GL

AN/7.1 

kom 2 
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Matična ploča MB 
LGA1150 B85 

Gigabyte GA-B85M-
HD3, 

PCIe/DDR3/SATA3/GL
AN/7.1 

kom 2 

 

Matična ploča 'MB 
LGA1150 H97 

Gigabyte GA-H97-
D3H, 

PCIe/DDR3/SATA3/GL
AN/7.1/USB 3.0 

kom 2 

 

Matična ploča 'MB 
LGA1150 Z97 

Gigabyte GA-Z97X-SLI 
PCIe/DDR3/SATA3/GL
AN/USB3.0/HDMI/7.1 

kom 1 

 

Matična ploča 'MB 
LGA1150 Z97 ASUS 
SABERTOOTH Z97 

MARK 1, 
PCIe/DDR3/SATA3/GL

AN/7.1/USB 3.0 

kom 1 
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Procesor 'APU FM2 
AMD A4-4020, 

3.2GHz/ Radeon™ HD 
7480D 

kom 3 

 

Procesor APU FM2+ 
AMD A6-7400K, 

3.5GHz/ Radeon R5 
Series 

kom 1 

 

Procesor 'CPU AM3+ 
AMD FX-8300, 

3.30GHz BOX Black 
Edition 32nm 

kom 1 

 

Procesori Intel CPU 
LGA1150 Intel® 

Celeron® Dual-Core 
G1820, 2.7GHz BOX 

22nm 

kom 3 
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Procesori Intel 'CPU 
LGA1150 Intel® 
Core™ i5-4590, 

3.30GHz BOX 22nm 

kom 1 

 

Procesori Intel 'CPU 
LGA1150 Intel® 

Core™ i7-4790K, 
4.0GHz BOX 22nm 

kom 1 

 

Memorija DIMM 
DDR3 4GB 1600MHz 
Kingston HyperX Fury 

Black CL10, 
HX316C10FB/4 

kom 3 

 

Memorija DIMM 
DDR3 8GB 1866MHz 
Kingston HyperX Fury 

Black CL10, 
HX318C10FB/8 

kom 2 
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Memorija DIMM 
DDR3 2x8GB 

2400MHz Kingston 
HyperX Savage CL11, 
HX324C11SRK2/16 

kom 2 

 

Memorija DIMM 
DDR2 2GB 800MHz 

Kingston CL6, 
KVR800D2N6/2G 

kom 2 

 

Memorija SODIMM 
DDR 512MB 400MHz 

Transcend CL3, 
TS64MSD64V4J 

kom 2 

 

Memorija DIMM 
DDR4 2x8GB 

2133MHz Kingston 
Savage, 

HX421C13SBK2/16 

kom 1 



Конкурсна документација страна 50 од 60 

 

Hard disk ''HDD 
SATA3 7200 500GB 
Seagate Barracuda® 
ST500DM002, 16MB 

2 godine 

kom 2 

 

Hard disk 'HDD SATA3 
7200 1TB WD Black 

WD1003FZEX, 64MB 
5 godine 

kom 2 

 

HDD SATA3 7200 4TB 
WD Enterprise Se 

WD4000F9YZ, 64MB 
kom 1 

 

SSD SATA3 120GB 
Kingston V300 
450/450MB/s, 

SV300S37A/120G 

kom 1 
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SSD SATA3 250GB 
Samsung 850 EVO 
540/520MB/s, MZ-

75E250B/EU 

kom 1 

 

Grafička kartica 
GeForce GT210 MSI 

1GB DDR3, 
HDMI/DVI/64bit/N21

0-MD1GD3H/LP 

kom 2 

 

Grafička kartica AMD 
Radeon R7 370 

Powercolor PCS+ 2GB 
DDR5, 

DVI/HDMI/256bit/AX
R7 370 2GBD5-PPDHE 

kom 1 

 

Grafička kartica AMD 
Radeon R9 390X 

PowerColor PCS+ 8GB 
DDR5,DVI/HDMI/DP/
AXR9 390X 8GBD5-

ADHE 

kom 1 
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Napajanje 500W 
Chieftec GPS-500A8, 

Full 
kom 2 

 

Napajanje 600W 
Cooler Master B2 

Series, RS-600-
ACABB1-EU 

kom 2 

 

Napajanje 1000W 
Cooler Master 

Vanguard, RS-A00-
AFBAG1-EU 

kom 1 

 

Kuciste MS Industrial 
ALBATROSS bez 

napajanja 
kom 2 
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Kuciste Raidmax 
Super Viper 321WB, 

window/Black-
Orange/12cm 
fan/tool free 

kom 2 

 

Kuciste Thermaltake 
Versa H35 Crni, 

providna stranica/CA-
1D1-00M1WN-00 

kom 1 

 

DVD+/-RW Samsung 
SH-

224FB/BEBE/SATA/ 
black, 

24XDVD/16xDVD-
RAM 

kom 2 

 

Blu-ray Writer LG 
BH16NS40.AUAR10B, 

16X/M-
DISC™/BDXL/Silent 

Play/Bulk 

kom 1 
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Lan Switch TP-Link TL-
SF1005D 10/100 

Mbps 5 portni 
kom 2 

 

Lan Switch D-Link 
DES-108, 

10/100Mbps 
Desktop/Metalno 

kudište 

kom 2 

 

LAN Switch TP-Link 
TL-SF1024D, 10/100 
Mbps 24-portni/19" 
rackmount/Desktop 

kom 2 

 

Lan Switch D-Link 
Layer 2 SMART DES-

1100-24, 
10/100Mbps, 1U, 

rackmount 

kom 2 
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Bežični Ruter TP-Link 
TL-

WR841N,300Mbps,1
WAN+4LAN,2x5dBi 

fiksne antene 

kom 3 

 

Bežicni AP Ubiquiti 
UniFI indoor 

(UAP),2.4 
GHz/802.11n/MIMO 

kom 2 

 

Lan Switch HP 1810-
24G v2, 

24x10/100/1000 , 2 
SFP 100/1000,J9803A 

kom 1 

 

Cisco SG300-10SFP-
K9-E 8 

10/100/1000ports 
(SFP), 2Combo mini-

GBIC ports 

kom 1 
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Cisco SG300-20 
(SRW2016-K9-NA)  

20-port Gigabit 
Managed Switch 

kom 1 

 

Podloga za miša 
A4Tech X7-200MP 

Crna 
kom 3 

 

Podloga za miša 
Hama sa jastučidem, 

Crna 54777 
kom 2 

 

Eksterni hard disk 
''HDD External 2.5" 
500GB Transcend 
TS500GSJ25M3, 

5400rpm 8MB USB 
3.0/antishock 

kom 2 
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Eksterni hard disk 
HDD External 2.5" 

1TB Silicon         
Power A60 

SP010TBPHDA60S3K, 
USB3.0 Crni 

kom 2 

 

Eksterni hard disk 
HDD External 2.5" 

2TB Transcend 
TS2TSJ25M3, 

5400rpm 8MB 
USB3.0/antishock 

kom 1 

 

Eksterni hard disk 
'HDD External 3.5" 

4TB WD 
WDBFJK0040HBK-

EESN, 64MB USB 3.0 
My Book Essential 

kom 1 

 

Web kamera HD 
Logitech C920, 

15Mpix 
kom 1 
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Web kamera Genius 

FaceCam 2020* 
kom 2 

 

Web kamera HD 
Logitech C310, 

5Mpix* 
kom 1 

 

CPU hladnjak 
LGA1150/775/FM2+/

AM3+ DeepCool 
Gamma Archer, 95W 

TDP 

kom 2 

 

CPU Hladnjak 
LGA1155/1150/775/F

M2+/AM3+ 
Thermaltake Contac 

16, 95W 
TDP/CLP0598 

kom 1 
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CPU Hladnjak 
LGA1155/1150/AM3+
/FM2+ Cooler Master 
Hyper 212 EVO, RR-

212E-16PK-R1 

kom 1 

 
Torba za laptop 15.6" 
KLM351 Xwave Crna 

kom 2 

 

Torba za laptop 15.6" 
Sportsline Basic, 

Hama Crna 26938 
kom 1 

 

Ranac za notebook 
Targus 15.6" 

TBB571EU Prospect, 
crna 

kom 1 
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Radni sat  
(defektaža kvara, 
čišdenje uređaja) 

sat 20 

Taбeлa пбрасца структуре цене je збoг нaзивa дoбaрa, мoдeлa, jeдиницa дaтa у лaтинишнoм писму. Свaкo пoзивaоe у тaбeли пбрасца структуре цене нa 
рoбни знaк, пaтeнт, типa или прoизвoђaшa je прaћeнo рeшимa „или oдгoвaрajућe“. Ставке за кпје се захтева дпбрп са услугпм уградое су пд брпја 60 дп 
брпја 95, и пд брпја 114 дп брпја 116. 

 

Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене на следећи нашин: 

 у кплпну 5. уписати назив прпизвпђаша ппнуђенпг дпбра, мпдел и тип; у кплпну 6 уписати технишку спецификацију ппнуђенпг дпбра; у кплпну 7 
уписати кпликп изнпси јединишна цена без ПДВ-а; у кплпну 8. уписати кпликп изнпси јединишна цена са ПДВ-пм; у кплпну 9. уписати кпликп 
изнпси укупна цена без ПДВ-а и тп такп щтп ће ппмнпжити јединишну цену без ПДВ-а (наведену у кплпни 7.) са траженим кплишинама (кпје су 
наведене у кплпни 4.); у кплпну 10. уписати изнпс ПДВ-а на укупну цену из кплпне 9; у кплпну 11 уписати кпликп изнпси укупна цена са ПДВ-пм и 
тп такп щтп ће ппмнпжити јединишну цену са ПДВ-пм (наведену у кплпни 8.) са траженим кплишинама (кпје су наведене у кплпни 4.); 

 На крају уписати укупну цену ппнуде без ПДВ-а, укупан изнпс ПДВ-а и укупну цену ппнуде са ПДВ-пм. 

 

Датум: ____________________  ППНУЂАЧ  
Местп: ____________________   
 М.П. 

  (пптпис пвлащћенпг лица) 


