
Измењена конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 56/18 1/32 

  

 

 

 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  

''СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ'' 

Милутина Миланковића 9 

11070 Нови Београд  

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

 
 

ЈАВНА НАБАВКА –  ИТ ОПРЕМА 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 56/18 

 

 

 

 

 

Датум објаве позива на порталу:   30.10.2018. године 

 

Рок за подношење понуда:               30.11.2018. године до 12 часова 

 

Отварање понуда:                             30.11.2018. године у 12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар,  2018. године 

 

 



Измењена конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 56/18 2/32 

  

 

 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 89/15), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке број 2933 и Решења о образовању комисије бр. 2933/1 од 29.10.2018. године о 

образовању комисије за јавну набавку бр.  56/18, припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку ИТ опреме, ЈН бр. 56/18 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 

III 

Техничка спецификација набавке са обрасцем структуре 

цене 

 

5-10 

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

11-17 

 

 

V 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

18-22 

VI Образац понуде 23-26 

VII Модел уговора 27-29 

VIII Образац трошкова припреме понуде 30 

IX Образац изјаве о независној понуди 31 

 

X 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 

Закона 

 

32 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 
1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Јавно предузеће ''Скијалишта Србије''   

Адреса: Милутина Миланковића 9, Нови Београд  

Интернет страница: www.skijalistasrbije.rs 

  

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 56/18 је  набавка ИТ опреме. 

 

4. Циљ поступка 

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

 

5. Контакт (лице или служба)  

Лице (или служба) за контакт: Одељење за јавне набавке, 011/222-3943; е - mail адреса: 

dobrila.nikolic@skijalistasrbije.rs 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 56/18 је набавка ИТ опреме. 

 

2. Ознака из општег речника набавке:  

 

Ознака из општег речника набавке: 30230000 - Рачунарска опрема. 

 

3. Партије 

Јавна набавка није обликовна по партијама. 
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III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  
 

ИТ ОПРЕМА 

 

1. Сервер, 2 ком 

 

Кућиште: Rack, максималне висине 1U 

Процесор: 
Минимум инсталираних 1  Intel Xeon-Silver 4114 (2.2GHz/10-

core/85W), или одговарајући 

Максималан број 

процесора: 
2 

Chipset: Intel C621 

Меморија: 
Минимум 32GB (DDR4-2666MHz) преинсталиране меморије 

Могућноћност проширења меморије минимално  до 3TB  

минималан број 

меморијских слотова: 
24 

Подрзани тип  

меморијских слотова 
DDR4 SmartMemory 

Складишни простор: 

Минимум преинсталираних 2ком HDD капацитета по 240GB 

SSD 2,5” (hot plug),, са могућношћу проширења  до 10ком 

HDD. 

Подршка за најмање 12 NVDIMM модула, односно подршка за 

192GB storage капацитета употребом NVDIMM меморијских 

модула. 

 

Мрежна картица: 

Минимум 4 x  1 Gigabit onboard Ethernet ports. 

Додатна мрежна картица - Two ports, each at 20 Gb/s bi-

directional; 40 Gb/s aggregate bi-directional theoretical bandwidth 

 

HBA FC 
Minimum  16Gb FC dual-port za povezivanje sa Storage 

 

RAID контролер: 
RAID контролер са подршком за RAID 0, 1, 5, 10, минумум 

12Gb/s са подршком за 8 дискова. 

Портови: 

Минимум 5 x USB3.0  

1 x VGA connector са задње стране.  

1 Serial port – Optional, 1 Front - Display port. 

Mogucnost  2 x  optional USB 2.0, опционо са предње стране 

display port,  

Слотови:  Минимум 3 x  PCIe 3.0 slots,  

Систем манаџмент: 

Могућност приступа и управљања  сервером са удаљене 

локације (remote management)  преко засебног LAN porta -RJ45, 

са одговарајуцом напредном лиценцом која омогућава 

редирекцију и могућност удаљеног дељења DVD и USB. 

 

Напајање: 
Редудантно,  минимум, 500W - Power Supply, Platinum hot-plug, 

Available in 94% efficiency. 

Подржани оперативни Red Hat Linux, SUSE Linux, Windows,  
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системи 

 Подршка за IPMI 2.0 

 У конфигурацији је потребно да буду укључени сви потребни 

припадајући елементи за монтажу у рек ормар са клизним 

шинама, напонским кабловима… 

Гаранција:  Најмање 5 година произвођачке гаранције са бесплатним 

деловима и радом овлашћеног сервисера и одзивом сервисера 

најкасније следећи радни дан. Неопходно је доставити линк на 

страницама произвођача где се по серијском броју може 

проверити дужина трајања и тип гаранције и доставити 

потврду произвођача опреме о дужини гаранције која гласи на 

име Наручиоца. 

 

 

2. Сториџ, 1 ком. 

 

 

Минимална захтевана 

техничка 

карактеристика сториџ 

система 

Систем мора да има минималну конфигурацију:  

• Два редудантна контролера који раде у ациве- ацтиве 

режиму, са аутоматском могућношћу да у случају отказа 

једног контролера други преузме његову функцију. 

• Редудантно  напајање и хлађење (Fans). 

• Могућност замене контролера, напајања и дискова без 

прекида у раду (Hot Swappable). 

• Стандард за монтирање у 19 инчни рек. 

• Минимално 64 GB кеш меморије (32 GB по контролеру). 

• Мора да поседује unified (Block i File) могућност  

• Подржани RAID 0,1,5,6,10 нивои заштите података. 

• Подржани протоколи:10 Gb/s iSCSI, 16 Gb/s FC, 10 Gb/s 

FCoE, 1/10 Gb/s Ethernet 

• Конекције са осталом инфраструктуром -  4 x 16 Gb/s Fibre 

Channel host портова i 2 x 1G Ethernet портова. 

• Подршка za SSD, SAS i NL SAS дискове. 

• Потребно је да систем има минимум осам (8) SAS 10K хард 

дискова, појединачног капацитета od 600GB, 

• Систем мора бити проширив до најмање 240 дискова 

• Повезивање са шасијама  за проширење капацитета за 

складиштење података мора да буде подржано преко 
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редудантног 12 Gb SAS protokola. 

• Подршка за водеће оперативне системе, укључујући: 

LINUX, Microsoft Windows, HP-UX, IBM-AIX,Vmware, 

Oracle VM, Oracle Solaris. 

Систем мора да подржава следеће  функционалности  

• AutoTiering на SUB-LUN нивоу између различитих типова 

дискова који се могу налазити у систему (SSD ili SAS ili NL-

SAS) за целокупни понуђени физички капацитет, 

• Thin provisining за целокупни понуђени физички капацитет. 

• Компресија на SSD дисковима у реалном времену и да 

поседује потребну лиценцу за цео понуђени капацитет. 

• Израде инстант копија продукције или snapshot-a, као и 

израду комплетне копије продукционих података за 

целокупан понуђени капацитет система за складиштење 

података. Одговарајућа лиценца мора доћи уз систем 

• Синхрону или асинхрону репликацију података ради 

постизања максималне флексибилности и креирања 

резервних копија података. 

• Могућност безбедног чувања података из кеш меморије у 

случају нестанка напајања. 

• Web базирани GUI интерфејс, за администрацију, 

управљање и конфигурисање складишта података, као и CLI 

интерфејс за администрацију. 

• Алат за праћење перформанси система у реалном времену, 

укључујући употребу процесора, проток података I/O 

брзину и кашњење. 

• Произвођач опреме у обавези је да обезбеди сервис 

одржавања у трајању од пет  (5) година, који подразумева 

бесплатан рад, делове и излазак на локацију корисника и 

отклањање квара у року од 6 часова рачунајући од тренутка 

пријаве квара од стране корисника. Неопходно је доставити 

линк на страницама произвођача где се по серијском броју 

може проверити дужина трањања и тип гаранције и 

доставити потврду произвођача опреме о дужини гаранције 

која гласи на име Наручиоца. 

 

 

3. Лаптоп рачунари, 10 ком 
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Екран 
15.6", LED-backlit, антигларе екран, 1920 x 1080 

pixels,  

Процесор 
Intel, генерације 8, : 8 MB Smart кеша, 4 језгра, 8 

нити, базична фреквенција 1.8 GHz, turbo 4GHz 

Оперативни систем:  Без оперативног система 

Меморија 
Мин. 8 GB DDR4, 2400 MHz, прошириво до 

16GB, 1 слободан слот за проширење 

Складиштење података тип 1 Мин. 256GB M2 SATA-3 TLC SSD 

Складиштење података тип 2 Мин. 500GB, 7200rpm SATA 

Камера 720p HD Webcam  

Графика Intel HD Graphics или одговарајућа 

Аудио: Стерео звучници, микрофон 

LAN 10/1000/1000 Mbit/s 

Бежична комуникација: 

Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 

802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi and Bluetooth® 4.2 

Combo или одговарајуће 

Портови 

Минимално  1xVGA, 1xHDMI,1x RJ-45, 

прикључак за микрофон и слушалице, 4 x USB 

(од тога минимум  1xUSB 3.1 Type-C  Gen 1 -

Power Delivery, DisplayPort, 2xUSB 3.0, 1xUSB 

2.0) 

Батерија Long Life Li-ion  Минимално 48Wh, адаптер 45W    

Тастатура 

Локализована српска тастатура са одвојеним 

нумерицким делом, и обавезним позадинским 

осветљењем слова и типки, touchpad 

Усклађеност са стандардима:  

EnergyStar, EPEAT. Потребно је да се понуђени 

модел налази излистан на следећим интернет 

адресама: www.eu-energystar.orgi www.epeat.net 

Безбедност: 
Интегрисани читач отиска прста, Trusted Platform 

Module 

Гаранција 

Најмање 5 година производјацке гаранције са 

бесплатним деловима и радом овласценог 

сервисера и одзивом сервисера најкасније 

следеци радни дан. Неопходно је доставити линк 

са страницама производјаца опреме где је могуће 

проверити дузина трајања и тип гаранције по 

серијском броју уредјаја и доставити потврду  

 

 

4. Скенер 1 ком. 

 

Fujitsu fi-7260 или еквивалентан 

 

 

 

 

 



Измењена конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 56/18 9/32 

  

 

 

                     

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

 

 

Ред. 

бр. 

 

Опис 

опреме 

 

комада 

 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена без 

ПДВ-а (јед.цена х 

количина) 

Укупна цена са 

ПДВ (јед.цена х 

количина) 

1 Сервер 2    

2 Сториџ 1    

3 Лаптоп 

рачунар 

10    

4 Скенер 1    

Укупно без пдв-а:  

Укупно са пдв-ом:  

 

 

Попуњавањем обрасца структуре цене понуђач потврђује да у својој понуди нуди 

добра у свему према техничким спецификацијама које су тражене у конкурсној 

документацији.   

 

Напомена:  

-Уколико понуђач нуди одговарајућa добра – Потребно је уз понуду доставити потврду 

произвођача опреме коју нуди – да је понуђена опрема компатибилна са траженом, а све 

у складу са техничком спецификацијом (уколико понуђач не достави тражени доказ, 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива); 

-Pонуђена цена се исказује у динарима и мора да покрива све трошкове које понуђач 

има у реализацији набавке; 

-Oбразац структуре цена понуђач мора да попуни (сва поља), овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане 

чл. 76. Закона, и то: 

 

Неопходан финансијски и пословни капацитет и чиме се доказује: 

Услови: 

1. Понуђач мора бити овлашћен од стране произвођача за инсталацију, пружање 

услуга и сервисирање на територији Републике Србије за опрему која је предмет 

набавке (осим за ставку бр. 4 у списку опреме) 

2. Понуђач мора да поседује сертификат за систем управљања квалитетом ИСО 

9001 

3. Понуђач мора да има Голд или виши партнерски статус код произвођача 

серверске и рачунарске опреме која је предмет набавке 

4. Да је Понуђач у претходне 3 године имао позитиван финансијски резултат 

5. Да Понуђач у последњих годину дана од дана објављивања позива на порталу 

ЈН није био у блокади 

 

Неопходан технички и кадровски капацитет: 

1. Понуђач у моменту подношења понуде мора да има минимум три запослена 

лица сертификована за серверске и сториџ системе, који су предмет понуде 
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – 

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 

основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не 

обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 

суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене 

евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 

и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
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изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве 

(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1. Потврда произвођача опреме (или локалне канцеларије произвођача) на 

меморандуму произвођача, која гласи на име Наручиоца и на предметну набавку. 

2. Копија сертификата за систем управљања квалитетом ИСО 9001 

3. Потврда локалне канцеларије произвођача 

4. Биланс успеха и биланс стања за 2015., 2016. и 2017. 

5. Потврда НБС о броју дана нeликвидности са датумом издавања после објаве 

јавне набавке на порталу јавних набавки 

6. Сертификат издат од стране произвођача опреме која је предмет понуде и М-3 

обрасца за сваког запосленог, који ће бити ангажовани на реализацији предметне 

набавке 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. 

 

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. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не морају да доставе доказе из чл.  75. ст. 1. Тачке 1-4 односно 

нису дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних 

услова, сходно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама.  

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 

су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
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електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 

доставља у изворном електронском облику. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ЈП ''Скијалишта Србије'', Милутина Миланковића 9, 

11070 Нови Београд,, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ИТ опреме, ЈН бр. 56/18 

- НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

30.11.2018. године до 12:00 часова.  

Отварање понуда ће се спровести истог дана, 30.11.2018. године, са почетком у 12 

часова и 30 минута. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде 

• Попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о подизвођачу, уколико 

понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу 

• Попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу који је 

учесник у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача 

• Доказе о испуњености услова из члана 77. ЗЈН, наведене у Упутству како се 

доказује испуњеност услова из члана 75. ЗЈН 

• Модел оквирног споразума, попуњен, печатом оверен и потписан  

• Попуњен, оверен печатом и потписан Образац техничке спецификације са  

структуром  цене 

• Попуњен, оверен печатом и потписан Образац трошкова припреме понуде (није 

обавезно) 

• Попуњен, оверен печатом и потписан Образац изјаве о независној понуди. 

• Попуњен, оверен печатом и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза. 
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7. ПАРТИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП ''Скијалишта Србије'', 

Милутина Миланковића бр. 9, 11070 Нови Београд,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку ИТ опрема , ЈН бр. 56/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку ИТ опрема, ЈН бр. 56/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку ИТ опрема, ЈН бр. 56/18 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку ИТ опрема, ЈН бр. 56/18  - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то 

податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је до 10 дана од дана испоруке добара и испостављања рачуна за 

испоручена добра, а на основу документа којим је потврђена испорука предметних 

добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке 

Рок испоруке не може бити дужи од 15 дана од дана писмене поруџбине Наручиоца. 

Место испоруке: Београд, Управа ЈП ''Скијалишта Србије''. 

 

9.3. Захтев у погледу гарантног рока 

Гарантни рок је најмање 5 година, осим за ставку 4., где гарантни рок мора бити у 

складу са гаранцијом произвођача добара и почиње да тече од дана сачињавања 

записника о квантитативно – квалитативној  примопредаји добара. 

За ставке 1., 2. и 3. техничке спецификације доставити потврду произвођача опреме о 

дужини гаранције која гласи на име Наручиоца. 
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9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену морају бити  урачунати сви трошкове које понуђач има у реализацији уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија треба да достави следећа 

средства обезбеђења која гласе на Наручиоца: 

 

- меница за добро извршење посла у оригиналу у року од 8 дана од датума закључења 

Уговора,  у висини од 5% укупно уговорене цене, без пдв-а, са важношћу 30 дана дуже 

од потписивања записника о примопредаји изведених радова; 

- меница за отклањање грешака у гарантном року, у тренутнку потписивања 

Записника о примопредаји, у висини од 5% укупно уговорене цене без пдв-а  са 

важношћу 30 дана дуже од трајања гарантног рока.  

 

Менице треба да буду оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за 

заступање у десном доњем углу на последњој линији. Уз сваку меницу мора бити 

достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име 

гаранције за повраћај аванса / добро извршење посла (2 менице) и са назначеним 

номиналним износом, да се може наплатити на први позив са клаузулом, „без 

протеста“.  Уз менице мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, 

који је издат од стране пословне банке. Потпис овлашћеног лица на меници и 

меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са 

картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање 

менично овлашћење – писмо остаје на снази.  

Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру 

меница и овлашћења који води НБС.  

 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Пружалац услуга 

не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на e-mail dobrila.nikolic@skijalistasrbije.rs  тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 

укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији,  најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 56/18. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 

најповољнија понуда“, који се заснива на следећим елементима критеријума: 

- укупна понуђена цена без пдв-а...............................................80 пондера  

- унификација опреме......................................................... .........20 пондера 

mailto:dobrila.nikolic@skijalistasrbije.rs
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Пондерисање елемента критеријума понуђена цена врши се према следећој формули: 

 
(Најнижа понуђена цена x макс.број пондера) / цена понуђача  = број пондера  (маx. 80 

пондера) 

 

Пондерисање елемента критеријума Унификација опреме врши се према следећој 

формули: 

 

20 пондера – ако су ставке 1. 2. техничке спецификације  – од истог произвођача 

0 пондера – ако су ставке 1. и 2  техничке спецификације –  од различитих произвођача. 

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају једнак број пондера, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену. У случају исте понуђене 

цене као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио радне 

станице, мониторе и лаптоп рачунаре од истог произвођача. 

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у 

поглављу XII конкурсне документације). 

 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 

има интерес задоделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 

или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог 

закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако  законом 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 седам дана пре истека рока за подношење 

понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је 

примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без 
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обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 

став 2.  закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора рок за подношење захтева за заштиту права 

је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог 

члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ 

Захтев за заштиту права обавезно мора да  садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 

7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће 

такав захтеб одбацити закључком. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу од 120.000 динара. 

Сва упутства, као и примере и начин попуњавања уплатнице, детаљно се могу видети 

на званичној web страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки 

http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf 

 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

 ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту права мора 

да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. Подносилац 

захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf
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средстава реализован, као и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са законом и другим прописом.  
 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку ИТ опреме, ЈН 

број 56/18. 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА –  НАБАВКА ИТ ОПРЕМЕ, ЈН 56/18 

 

Понуђач:_________________________________________________________ 

 

ПИБ:_______________________________ 

 

Број и датум понуде: ___________________________________________ 

 

 

Укупна понуђена цена за набавку ИТ опреме износи _______________ динара без 

пдв-а, односно _______________ динара са пдв-ом, у свему према техничкој 

спецификацији са обрасцем структуре цене. У цену морају бити урачунати сви 

трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

 

Рок испоруке добара је ________ дана (максимум 15 дана) од дана писмене поруџбине 

Наручиоца.  

Место испоруке добара је на адреси Купца у Београду. 

 

Рок и начин плаћања:  

Рок плаћања је до 10 дана од дана испоруке добара и испостављања рачуна за 

испоручена добра, а на основу документа којим је потврђена испорука предметних 

добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача бр. ____________________код 

______________________банке.  

 

Гарантни рок је _____ година (најмање 5 година), осим за ставку 4., где гарантни рок 

мора бити у складу са гаранцијом произвођача добара и почиње да тече од дана 

сачињавања записника о квантитативно – квалитативној  примопредаји добара. 

За ставке 1., 2. и 3. техничке спецификације доставити потврду произвођача опреме о 

дужини гаранције која гласи на име Наручиоца. 

 

Понуда важи _____ (минимум 30 дана) дана од дана отварања понуде. 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА  
 

УГОВОР О НАБАВЦИ ИТ ОПРЕМЕ 

 

 

Закључен између: 

ЈП ''Скијалишта Србије'', са седиштем у Београду, Милутина Миланковића 9, ПИБ: 

104521515, матични број: 20183390, које заступа директор Дејан Ћика (у даљем тексту: 

Наручилац) 

  

и 

 

_____________________________, са седиштем у ___________________, 

адреса_______________________, ПИБ: _______________, матични број: 

________________, које заступа директор ______________________ (у даљем тексту: 

Добављач). 

 

Основ уговора: 

ЈН Број: 56/18  

Број и датум одлуке о додели уговора: ///// од //////.2018. године 

Понуда изабраног Добављача бр. _______________ од _______.2018. године. 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

-да је Наручилац, на основу члана 32. и 53. Закона о јавним набавкама (''Службени 

гласник Републике Србије'', бр.124/12, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању 

поступка бр. ____ од ___.___.2018. године спровео отворени поступак за јавну набавку 

IT опреме, број набавке 56/18; 

-да је Добављач доставио Понуду број _________ од ___________2018. године 

(попуњава понуђач), заведена код Наручиоца под бројем  * од  ***2018. године, која је 

саставни  део овог уговора; 

-да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о 

додели уговора бр. * од  ***2018. године Добављачу за јавну набавку бр. 56/18. 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка IT опреме, у свему према техничкој 

спецификацији са обрасцем структуре цена и усвојеној Понуди Добављача бр. 

____________ од ______.2018. године, заведена код Наручиоца под бр. ///// од //////.2018. 

године, које су саставни део овог уговора и налазе се у прилогу истог. 

 

Цена 

Члан 2. 

Укупна уговорена цена за набавку опреме из члана 1. овог уговора износи 

_____________ динара без пдв-а, односно ____________ динара са пдв-ом. 

У цену су урачунати сви трошкови које Добављач има у реализацији овог 

уговора. 
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Начин и рок плаћања 

Члан 3. 

Рок плаћања је до 10 дана од дана испоруке добара и испостављања рачуна за 

испоручена добра, а на основу документа којим је потврђена испорука предметних 

добара. 

  

Рок и место испоруке 

Члан 4. 

Рок за испоруку опреме из члана 1. овог уговора је ________ дана (максимум 15 

дана) од дана писмене поруџбине Наручиоца.  

Место испоруке добара је на адреси: ЈП ''Скијалишта Србије'' Милутина 

Миланковића 9, 11070 Нови Београд. 

 
Пријем добара и отклањање недостатака 

                                                                 Члан 5.  

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на 

основу уговора закљученог са Наручиоцем. 

Представник Наручиоца и представник Добављача извршиће примопредају 

испоручених добара и о томе ће сачинити записник. 

Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је дужан да 

испоручена добра на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим 

недостацима одмах саопшти Добављачу.  

Ако се након пријема предмета набавке покаже неки недостатак који се није могао 

открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним 

путем обавести Добављача без одлагања. 

У случају да је Добављач знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право 

да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа без 

одлагања и да благовремено обавести Добављача о уоченом недостатку. 

У  случајевима из става 3., 4. и 5. овог члана, Наручилац има право да захтева од 

Добављача да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатка. 

 

Гарантни рок 

Члан 6. 

Гарантни рок је _____ година (најмање 5 година), осим за ставку 4., где гарантни 

рок мора бити у складу са гаранцијом произвођача добара и почиње да тече од дана 

сачињавања записника о квантитативно – квалитативној  примопредаји добара. 

За ставке 1., 2. и 3. техничке спецификације доставити потврду произвођача опреме о 

дужини гаранције која гласи на име Наручиоца. 

 

Средства финансијског обезбеђења 

Члан 7. 

Извођач радова се обавезује да у року од 8 дана од дана потписивања овог 

уговора преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла у износу од 5% од 

вредности уговора без пдв-а и са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од прибављања 

Записника о примопредаји изведених радова. Меница мора бити неопозива, 

безусловна, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

Извођач радова се обавезује да приликом примопредаје објекта Наручиоцу 

преда меницу за отклањање грешака у гарантном року у износи од 5 % од 
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вредности уговора без пдв-а и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног 

рока. Меница мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на 

први позив, а у корист Наручиоца. 

Меницу за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да 

наплати уколико Извођач радова не отпочне са отклањањем недостатака у року од 7 

дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца. 

 

Уговорна казна 

                                                               Члан 8. 

Уколико Добављач не испоручи добра у уговореном року, обавезан је да за сваки 

дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну од 0,5% укупне уговорене цене, за 

сваки дан закашњења. 

Наручилац ће, у складу са одредбама уговора, утврдити број дана у 

прекорачењу уговореног рока од стране Добављача и на основу тога, обрачунати 

висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене. 

Наручилац ће обрачун пенала, односно уговорне казне, упутити Добављачу 

заједно са документом ''Изјава о пребијању – компензацији'' у два примерка.  

Добављач је дужан да један оверен примерак ''Изјава о пребијању – 

компензацији'' врати Наручиоцу. По добијању овереног примерка Наручилац ће 

извршити плаћање умањене фактуре за обрачунате пенале.    

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да 

захтева накнаду штете. 

 

Раскид уговора 

    Члан 9. 

Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора, у случају 

неиспуњења преузетих обавеза од стране Добављача. 

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља Добављачу, са отказним 

роком од 15 дана, а у изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида. 

У случају раскида уговора, Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету 

која му је проузрокована пропустима који су довели до раскида овог уговора и за које је 

Добављач одговоран. 

 

Посебне и завршне одредбе 

Члан 10. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона које 

регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.  

 

Члан 11. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће 

настојати да реше споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати 

надлежни суд у Београду. 

 

Члан 12. 

Овај уговор сачињен је у  4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна 

страна задржава по 2 (два) примерка. 
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ЗА ДОБАВЉАЧА ЗА НАРУЧИОЦА 

ДИРЕКТОР 

 

 

___________________ 

ДИРЕКТОР 

Дејан Ћика 

 

___________________ 

 

 

 

НАПОМЕНА- овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем. 

 

Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу 

страну модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела 

уговора, понуда ће бити одбијена као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 

став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама. 
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VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке ИТ опрема, бр. 56/18, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач...............................................[навести назив понуђача] у поступку јавне 

набавке ИТ опреме, бр. 56/18, поштовао је обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
 


