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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања
испуњености  услова  („Сл.  гласник  РС”  бр.  29/2013,  86/2015), Одлуке  о  покретању
поступка јавне набавке број.  241/2017 од  07.08.2017.године и Решења о образовању
комисије  за  јавну  набавку  бр.  242/2017 од  07.08.
2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку рачунара и
рачунарске опреме

ЈН бр. 6/2017 

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4

III

Врста,  техничке  карактеристике,  квалитет,  количина  и
опис  добара,  радова  или  услуга,  начин  спровођења
контроле  и  обезбеђења  гаранције  квалитета,  рок
извршења,  место  извршења  или  испоруке  добара,
евентуалне додатне услуге и сл.

5

IV

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

9

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 14
VI Образац понуде 20
VII Образац структуре цене са путством како да се попуни 30
VIII Модел уговора 32
IX Образац трошкова припреме понуде 37
X Образац изјаве о независној понуди 38
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: DOO MAGYAR SZÓ KFT, Нови Сад  
Матични број: 08760292 , ПИБ: 102033806,
Адреса: 21000 Нови Сад, Ул. Војводе Мишића бр. 1 
Интернет страница: www.magyarszo.rs

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

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра: РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА,      
назив и шифра из Општег речника набавки: 30200000 – Рачунарска опрема     

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

5. Контакт лице 
Лице за контакт: Едвина Ердеди, службеник за јавне набавке 
Е - mail адреса: edvina@magyarszo.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра - набавка рачунара и рачунарске опреме.
ОРН: 30200000 – Рачунарска опрема     

Предмет јавне набавке обухвата: набавка рачунара и рачунарске опреме по уговору
о јавној набавци и понуди Понуђача; 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

Предмет јавне набавке бр. 6/2017 су добра – рачунари и рачунарска опрема за
потребе  DOO MAGYAR SZÓ KFT, Војводе Мишића 1,  Нови Сад у свему према
следећој спецификацији:

1. Рачунар – ТИП 1

Компонента Минимална захтевана спецификација

Матична плоча intel  H81M čipset,  VGA, DVI izlaz, dva slota za
DDR3 memoriju, 4 Sata konektora, PCI slot, PciE
– dva slota  npr Asus H81M-C ili odgovarajuća

Процесор Intel i3 6100, 3,7Ghz 

РАМ меморија 8GB iz jednog modula,  DDR3 1600 brzine

Хард диск kapaciteta 1TB,  32MB cache memorije, 7200 
obrtaja, 3,5“ veličine, SATA 3 konekcije

Кућиште са напајањем  500W

2. Рачунар – ТИП 2

Компонента Минимална захтевана спецификација

Матична плоча Matična ploča, intel B150M čipset, VGA, DVI, 
Displayport,  četiri slota za DDR4, 6 Sata 
konektora, PCI Express 3.0 slot, npr Asus 
B150M-A ili odgovarajuća

Процесор Procesor Intel i5-6600k, 3,5Ghz  

РАМ меморија 8GB iz jednog modula,  DDR4 2400 brzine

Хард диск kapaciteta 1TB,  32MB cache memorije, 7200 
obrtaja, 3,5“ veličine, SATA 3 konekcije

Кућиште са напајањем 600W

SSD диск Disk  120GB  Sata  3,  Read  550MBs,  Write
450MBs, Transcend SSD220 ili odgovarajući
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Остали рачунарски делови и рачунарске периферије

Компонента Минимална захтевана спецификација

Напајање-ТИП 1 500W , Konektori M/B 20+4 Pin, 1 CPU 4+4 Pin,
SATA x 6, periferije 4 pin x 2, ventilator 120mm

Напајање-ТИП 2 ATX  12V  V2.3  standardom,  120  ili  140mm
ventilatorom  ,  Aktivnim  PFC,  npr Litepower
Thermaltake 500W ili odgovarajući

Тастатура US, USB прикључак

Миш Оптички,USB прикључак

Хард диск-ТИП 1 kapaciteta  1TB,   32MB  cache  memorije,  7200
obrtaja, 3,5“ veličine, SATA 3 konekcije

Хард диск-ТИП 2 kapaciteta  2TB,   32MB  cache  memorije,  7200
obrtaja, 3,5“ veličine, SATA 3 konekcije

SSD диск 120GB  Sata  3,  Read  550MBs,  Write  450MBs,
Transcend SSD220 ili sličan

Матична плоча-ТИП 1 intel H81M čipset,  VGA, DVI izlaz,  dva slota za
DDR3 memoriju, 4 Sata konektora, PCI slot, PciE
– dva slota  npr Asus H81M-C ili odgovarajuća

Матична плоча-ТИП 2 intel B150M čipset, VGA, DVI, Displayport,  četiri
slota  za DDR3,  6 Sata  konektora,  PCI  Express
3.0 slot, nprAsus B150M-A ili odgovarajuća 

РАМ Меморија-ТИП 1 DDR3 1600  brzine, veličine 4GB 

РАМ Меморија-ТИП2 DDR4 2400 brzine, veličine 8GB 

Процесор-ТИП 1 Socket 1150, 3,7Ghz Intel i3 4170 ili odgovarajući

Процесор-ТИП 2 Socket 1151, 3,7Ghz Intel i3 6100 ili odgovarajući

ЦД ДВД читач-резач S-ATA konektorom, crne boje

Кабл-ТИП 1 utp klase 5e, wall, kutija (305m)

Кабл-ТИП 2 utp klase 5e, fly, kutija (305m)

Свич-ТИП 1 24x10/100M  portova,  4x10/100/1000  portova,
podrška  za  512VLanova,  podrška  za  SSH
konekciju,  rack  mount,  proizvođača Tplink  TL-
SL2428,  ili odgovarajući

Свич-ТИП 2 desktop 8x10/100M portova

WiFi рутер-ТИП 1 150Mb/s bežični firewall ruter 2.4GHz, 1 x WAN +
4 x LAN, Atheros čip 100mW (20dBm), IP 
kontrola brzine klijenata, WDS ripiter, CCA - 
biranje kanala s najmanje smetnji,  fiksna antena 
npr TP-Link TL-WR740N

WiFi рутер-ТИП 2 300Mb/s 802.11n MIMO sa 4x10/100Mb/s 
LAN/WAN, VPN ruter/firewall/bandwith 
manager/load balancer, WPS dugme, USB 
adapter, CPU 650MHz, 32MB RAM, CAPsMAN 
softver, RouterOS L4 npr Miktotik MikroTik 
RB941-2nD-TC hAP lite 
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Рек орман 19“ 9U wall mount, staklena vrata, sa bravama na
vratima  i  na  stranicama  koje  se  otvaraju,  sa
jednom policom

Печ панел  24 portova, sa 24 modula kategorije 5e

Монитор-ТИП 1  Veličina (inča) 21,5
Vrsta ploče TN
Rezolucija 1920x1080
Osvetljenost min 200cd/m2
Odnos kontrasta (DFC) Mega
Vreme odziva 5ms
Ugao gledanja (CR≥10) 90/65
Boje na ekranu 16.7M
  npr LG 22M38A-B ili odgovarajući

Монитор-ТИП 2 Veličina (inča) 27
Vrsta ploče   IPS ili PLS
Rezolucija 1920x1080
Osvetljenost min 240cd/m2
Odnos kontrasta (DFC) Mega 
Vreme odziva 5ms
Ugao gledana 178/178 
Boje na ekranu 16.7M
  npr Samsung LS27E390HS ili odgovarajući

Штампач Monohromatski, laserski, USB priključak, 18ppm,
A4, 

Штампач-фотокопир-ТИП 1 Memorija 128MB

A5-A3 štampa-kopiranje

Print rezolucija 600x60dpi, PCL 1200x600dpi

Podrška za windows 7, 8 i 10 (32bit, 64bit), linux

Skeniranje u PDF, JPEG, Tiff

USB priključak

10Base-T/100Base-TX Ethernet priključak

Wi-Fi 802.11b/g 

Toner „lifetime“ do 12000

Konica Minolta bizhub 226 ili odgovarajući

Штампач-фотокопир-ТИП 2 Memorija 32MB

A5-A3 štampa-kopiranje

Print rezolucija 600x60dpi, PCL 1200x600dpi

Podrška za windows 7, 8 i 10 (32bit, 64bit), linux

Skeniranje u PDF, JPEG, Tiff

USB priključak

Wi-Fi 802.11b/g 

Toner „lifetime“ do 11000

Konica Minolta bizhub 185 ili odgovarajući

USB флеш меморија 16GB, USB 3,  100MB/s write,  10MB/s read  npr
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Kingston Data Traveler G3

Скенер Flatbed,  A3,  rezolucija  2400*2400,  USB
povezivanje, podrška za Win 7,8,10 (32 i 64bit),
Ubuntu linux

Понуда  мора  да  обухвати  сва  добра  из  техничке  спецификацијe.
Понуђена  добра  морају  у  потпуности  да  одговарају  наведеним  минималним
техничким захтевима, што понуђач потврђује својим печатом и потписом овлашћеног
лица на обрасцу техничке спецификације.

Датум:________________                                Потпис и печат понуђача:______________

Напомена:
Техничку  спецификацију  понуђач  оверава  печатом  и  потписом  овлашћеног  лица,
чиме  потврђује  да  прихвата  захтеване  карактеристике  предмета  јавне  набавке  и
остале услове. Техничка спецификација је обавезни део понуде.
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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

Обавезни услови из члана 75. 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 нема
забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време  подношења
понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.  Наручилац  не  захтева  додатне  услове  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке,
дефинисане чл. 76. Закона о јавним набавкама.

1.3.  Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  у  складу  са  чланом  80.
Закона о јавним набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. Закона о јавним
набавкама, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана
75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност  обавезних  услова  за  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке,
понуђач  доказује  достављањем  следећих  доказа  или  Изјавом  о  испуњености
обавезних услова којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује  да  испуњава  горе  наведена  услове  (Образац  бр.  IV/3  Изјаве  о
испуњености услова из члана 75. Закона):

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: Пр  авна 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; 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.   П  редузетници  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  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 о
испуњености услова из члана 75. и 76. закона.

Изјава о испуњености  услова мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом.

Ако је понуђач доставио изјаву о испуњености услова, наручилац ће пре доношења
одлуке  о  додели  уговора  од  понуђача  чија  понуда  је  оцењена  као  најповољнија
затражити  да достави  копију  захтеваних доказа  о  испуњености  услова,  а  може да
захтева на увид оверену копију или оригинал свих или појединих захтеваних доказа о
испуњености услова. 
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Уколико понуду подноси група понуђача,  Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  или  понуђач  је  дужан  да  за
сваког члана групе достави наведене доказе да испуњавају услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4). 

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 или  обавезни услови из члана 75. став 1. тачке 1-4) се доказују изјавом којом
подизвођач понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава те услове (Образац бр. IV/4 Изјаве о испуњености услова из члана
75. и 76. Закона за подизвођача).
 
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 који води Агенција за привредне регистре не
морају  да  доставе  доказ  из  чл.   75.  ст.  1.  тач.  1)  Извод  из  регистра  Агенције  за
привредне  регистре,  који  је  јавно  доступан  на  интернет  страници  Агенције  за
привредне регистре.
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
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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА
ПОНУЂАЧА

У  складу  са  чланом  77.  став  4.  Закона,  под  пуном  материјалном  и  кривичном
одговорношћу, као заступник  понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________(навести  назив  понуђача)  у
поступку  јавне  набавке  добара  –  рачунара  и  рачунарске  опреме ЈН  бр.  6/2017
испуњава  све  услове  из  чл.  75.Закона,  односно  услове  дефинисане  конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, 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) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст.
2. Закона).

Место:_____________ Понуђач:

Датум:_____________ М.П.  _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА
ПОДИЗВОЂАЧА

У  складу  са  чланом  77.  став  4.  Закона,  под  пуном  материјалном  и  кривичном
одговорношћу, као заступник  подизвођача понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________(навести  назив  понуђача)  у
поступку  јавне  набавке  добара  –  рачунара  и  рачунарске  опреме ЈН  бр.  6/2017
испуњава  све  услове  из  чл.  75.  Закона,  односно  услове  дефинисане  конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, 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) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст.
2. Закона).

Место:_____________ Подизвођач:

Датум:_____________ М.П.  _____________________

Напомена:  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. 
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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:  DOO MAGYAR SZÓ KFT, Нови Сад, 21000 Нови Сад,
ул.  Војводе  Мишића  бр.  1 са  назнаком:  ,,Понуда  за  јавну  набавку добара –
рачунара и рачунарске опреме ЈН бр. 6/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10,00
часова 25.08.2017.године.
   
Наручилац  ће,  по  пријему  одређене  понуде,  на  коверти,  односно  кутији  у  којој  се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу  приспећа.  Уколико  је  понуда  достављена  непосредно  наручилац  ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.

Јавно  отварање понуда  ће  се  обавити  25.08.2017.  године  са  почетком  у  10,30
часова,  у  канцеларији бр. 409, на 4. спрату седишта фирме, на адреси  Наручиоца,
Војводе Мишића 1, Нови Сад, уз присуство овлашћених представника понуђача.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да
поднесе писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда,
које је заведено код понуђача, оверенo печатом и потписано од стране
одговорног лица понуђача.
   
Понуда мора да садржи:

 Прописане и попуњене обавезне обрасце из Конкурсне документације;
 Изјаву о испуњености услова или доказе о испуњености обавезних услова;
 Модел уговор; 

3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није подељена на партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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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: DOO  MAGYAR SZÓ
KFT Нови Сад, 21000 Нови Сад, ул. Војводе Мишића бр. 1,  са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – рачунара и рачунарске опреме ЈН бр.
6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”
 или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – рачунара и рачунарске опреме ЈН бр.
6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ””
 или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – рачунара и рачунарске опреме ЈН бр.
6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ””.
или
„Измена  и  допуна  понуде за  јавну  набавку добара –  рачунара  и  рачунарске
опреме ЈН бр. 6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”- 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. 
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.
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према  наручиоцу  обавезују  на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до
2) 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 понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у  поглављу  IV 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, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

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

Рок плаћања износи најмање 8 дана а највише 45 дана,  од дана пријема уредног
рачуна-фактуре. Плаћање се врши вирмански, уплатом на рачун понуђача. Понуђач
испоставља  фактуру  након  сваке  појединачне  достављање  добара.  Понуђачу  није
дозвољено да захтева аванс. Плаћање се врши у динарима. 

9.2. Захтев у погледу рока вршења услуге 

Наручилац  о  потребним  наруђбинама обавештава  усмено  или  писмено  изабраног
понуђача.  Понуђач  је  у  обавези  да  рачунар  и/или  рачунарске  опреме  достави
најкасније у року од 7 дана од дана уредно пријемног обавештења. 

9.3.   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 захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4   Гарантни рок

ГAРAНTНИ  РOК  ЗА  РАЧУНАРЕ:  минимум  36  мeсeци  од  дана  испоруке
ГAРAНTНИ РOК ЗА МОНИТОРЕ: минимум 24 мeсeца од дана испоруке
ГAРAНTНИ РOК ЗА ШТАМПАЧЕ: минимум 24 мeсeца од дана испоруке
ГАРАНТНИ РОК ЗА ОСТАЛЕ СТАВКЕ: минимум 12 месеца од дана испоруке
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СEРВИС У ГАРАНТНОМ РОКУ - Сервис, односно отклањање квара у гарантном року,
које подразумева поправку или замену оштећене компоненте, мора се обавити у року
који не може бити дужи од 7 (седам) радних дана од дана преузимања добра. Време
одазива не може бити дуже од 2 (два) радна дана од дана пријаве квара од стране
наручиоца. 

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.

Укупна  цена  у  току  важења  уговора  зависи  од  стварних  потреба  Наручиоца  за
предметом  јавне  набавке  и  лимитирана  је  процењеној  вредношћу  предмета  јавне
набавке  и  средствима  која  су  предвиђена  финансијском  планом  наручиоца  за  ту
намену у 2017. години.

Јединичне цене из понуде су фиксне у току важења уговора и не могу да се мењају.

Средства  за  реализацију  уговора  о  јавној  набавци  су  обезбеђена  Финансијским
планом  Наручиоца  за  2017.  годину.  Плаћања  доспелих  обавеза  насталих  у  2017
години,  вршиће се до висине одобрених апропијација  за  ту намену,  а у  складу са
финансијским планом Наручиоца за 2017. годину. За део реализације уговора који се
односи на 2018. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава
Финансијским планом Наручиоца за 2018.  годину.  У  супротном,  уговор престаје  да
важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране
Наручиоца. 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.

11.  ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка  не садржи поверљиве информације  које  наручилац  ставља на
располагање.

12.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Заинтересовано  лице може,  у  писаном  облику  путем електронске поште на  e-mail:
edvina@magyarszo.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези  са  припремањем  понуде,  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. 
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације, јавна  набавка
добара – рачунара и рачунарске опреме, ЈН 6/2017 .“
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.

13.  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. 

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ  КОЈИХ  СЕ  ДОДЕЉУЈЕ  УГОВОР  И  МЕТОДОЛОГИЈА  ЗА  ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор  најповољније  понуде  ће  се  извршити  применом  критеријума  „Најнижа
понуђена цена“. 

15.  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 

У  случају  да  Понуђачи  остваре  исти  број  пондера,  Наручилац  ће  јавну  набавку
доделити ономе Понуђачу који је дао дужи рок плаћања.

16. 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  нема  забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време
подношења понуде (Образац изјаве, дат је у поглављу IV конкурсне документације).
 
17.  КОРИШЋЕЊЕ  ПАТЕНТА  И  ОДГОВОРНОСТ  ЗА  ПОВРЕДУ  ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
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Накнаду за  коришћење патената,  као и  одговорност за  повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,  односно свако заинтересовано
лице, који има интерес за доделу уговора. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој  комисији. Захтев  за  заштиту  права  се  доставља  непосредно,
електронском поштом на  e-mail edvina@magyarszo.  rs препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне
набавке,  против  сваке  радње  наручиоца,  осим  ако  овим  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 обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. овог 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,  одлуке  о  закључењу  оквирног  споразума,  одлуке  о
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, 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. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу (број
жиро  рачуна:  840-30678845-06  ,  позив  на  број  3/2015,  сврха:  Републичка
административна  такса  са  назнаком  набавке  на  коју  се  односи,  корисник:  Буџет
Републике Србије). 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона. 
У  случају  да је  поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона. 
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VI. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
РАЧУНАР И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Понуда  бр  ________________  од  __________________  за  јавну  набавку  добара –
рачунара и рачунарске опреме ЈН 6/2017 
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  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ДОБАРА  -  РАЧУНАРИ  И  РАЧУНАРСКА
ОПРЕМА

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања 
(минимум 8 дана а максимум 45 дана од
дана  испостављања  фактура  на  рачун
понуђача)

Рок важења понуде (минимум 30 дана)

Рок испоруке 
(максимум 7 дана од дана наручивања)

Гарантни рок за рачунаре 
(минимум 36 месеци од дана испоруке)

Гаранти рок за мониторе 
(минимум 24 месеци од дана испоруке)

Гарантни рок за штампаче 
(минимум 24 месеци од дана испоруке)

Гарантни рок за остале ставке 
(минимум 12 месеци од дана испоруке)

Место и начин испоруке
(D.o.o. Magyar Szo Kft., Војводе Мишића 1,
Нови Сад,по наруџби)

Рок за сервис
(максимум  7  радних  дана  од  дана
преузимања добра, са роком одазива од
максимум 2 радна дана од дана позива)

     
\

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.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности  ЈН бр. 6/2017 23/38
 



6.) Табела понуде са техничком спецификацијом:

1. Рачунар – ТИП 1

Компонента Минимална
захтевана

спецификација

Понуђена спецификациа
(попуњава понуђач)

Матична плоча intel H81M čipset, VGA,
DVI  izlaz,  dva  slota  za
DDR3 memoriju, 4 Sata
konektora,  PCI  slot,
PciE  –  dva  slota   npr
Asus  H81M-C ili
odgovarajuća

Процесор Intel i3 6100, 3,7Ghz 

РАМ меморија 8GB iz  jednog modula,
DDR3 1600 brzine

Хард диск kapaciteta 1TB,  32MB 
cache memorije, 7200 
obrtaja, 3,5“ veličine, 
SATA 3 konekcije

Кућиште са напајањем  500W

2. Рачунар – ТИП 2

Компонента Минимална
захтевана

спецификација

Понуђена спецификациа
(попуњава понуђач)

Матична плоча Matična ploča, intel 
B150M čipset, VGA, 
DVI, Displayport,  četiri 
slota za DDR4, 6 Sata 
konektora, PCI Express 
3.0 slot, npr Asus 
B150M-A ili 
odgovarajuća

Процесор Procesor Intel i5-6600k,
3,5Ghz  

РАМ меморија 8GB iz  jednog modula,
DDR4 2400 brzine

Хард диск kapaciteta 1TB,  32MB 
cache memorije, 7200 
obrtaja, 3,5“ veličine, 
SATA 3 konekcije

Кућиште са напајањем 600W
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SSD диск Disk  120GB  Sata  3,
Read  550MBs,  Write
450MBs,  Transcend
SSD220 ili odgovarajući

Остали рачунарски делови и рачунарске периферије

Компонента Минимална
захтевана

спецификација

Понуђена спецификациа
(попуњава понуђач)

Напајање – ТИП 1 500W , Konektori  M/B
20+4 Pin,  1 CPU 4+4
Pin,  SATA  x  6,
periferije  4  pin  x  2,
ventilator 120mm

Напајање – ТИП 2 ATX  12V  V2.3
standardom,  120  ili
140mm  ventilatorom  ,
Aktivnim  PFC,  npr
Litepower Thermaltake
500W ili odgovarajući

Тастатура US, USB прикључак

Миш Оптички,USB
прикључак

Хард диск – ТИП 1 kapaciteta 1TB,  32MB
cache memorije,  7200
obrtaja,  3,5“  veličine,
SATA 3 konekcije

Хард диск – ТИП 2 kapaciteta 2TB,  32MB
cache memorije,  7200
obrtaja,  3,5“  veličine,
SATA 3 konekcije

SSD диск 120GB  Sata  3,  Read
550MBs,  Write
450MBs,    Transcend
SSD220 ili sličan

Матична плоча – ТИП 1 intel  H81M  čipset,
VGA,  DVI  izlaz,  dva
slota  za  DDR3
memoriju,  4  Sata
konektora,  PCI  slot,
PciE – dva slota  npr
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Asus  H81M-C ili
odgovarajuća

Матична плоча – ТИП 2 intel  B150M  čipset,
VGA, DVI, Displayport,
četiri slota za DDR3, 6
Sata  konektora,  PCI
Express  3.0  slot,
nprAsus B150M-A  ili
odgovarajuća 

РАМ Меморија – ТИП 1 DDR3  1600   brzine,
veličine 4GB 

РАМ Меморија – ТИП 2 DDR4  2400  brzine,
veličine 8GB 

Процесор - ТИП 1 Socket  1150,  3,7 Ghz
Intel  i3  4170  ili
odgovarajući

Процесор - ТИП 2 Socket  1151,  3,7 Ghz
Intel  i3  6100  ili
odgovarajući

ЦД ДВД читач-резач S-ATA  konektorom,
crne boje

Кабл – ТИП 1 utp  klase  5e,  wall,
kutija (305m)

Кабл – ТИП 2 utp klase 5e, fly, kutija
(305m)

Свич – ТИП 1 24x10/100M  portova,
4x10/100/1000
portova,  podrška  za
512VLanova,  podrška
za SSH konekciju, rack
mount,  proizvođača
Tplink  TL-SL2428,  ili
odgovarajući

Свич – ТИП 2 desktop  8x10/100M
portova

WiFi рутер – ТИП 1 150Mb/s bežični 
firewall ruter 2.4GHz, 1
x WAN + 4 x LAN, 
Atheros čip 100mW 
(20dBm), IP kontrola 
brzine klijenata, WDS 
ripiter, CCA - biranje 
kanala s najmanje 
smetnji,  fiksna antena 
npr TP-Link TL-
WR740N

WiFi рутер – ТИП 2 300Mb/s 802.11n 
MIMO sa 
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4x10/100Mb/s 
LAN/WAN, VPN 
ruter/firewall/bandwith 
manager/load 
balancer, WPS dugme,
USB adapter, CPU 
650MHz, 32MB RAM, 
CAPsMAN softver, 
RouterOS L4 npr 
Miktotik MikroTik 
RB941-2nD-TC hAP 
lite 

Рек орман 19“  9U  wall  mount,
staklena  vrata,  sa
bravama  na  vratima  i
na stranicama koje se
otvaraju,  sa  jednom
policom

Печ панел  24  portova,  sa  24
modula kategorije 5e

Монитор – ТИП 1  Veličina (inča)
21,5

Vrsta ploče TN
Rezolucija

1920x1080
Osvetljenost min 
200cd/m2
Odnos kontrasta 
(DFC) Mega
Vreme odziva 5ms
Ugao gledanja 
(CR≥10) 90/65
Boje na ekranu

16.7M
  npr  LG 22M38A-B ili
odgovarajući

Монитор – ТИП 2 Veličina (inča) 27
Vrsta ploče   IPS ili 
PLS
Rezolucija

1920x1080
Osvetljenost min 
240cd/m2
Odnos kontrasta 
(DFC) Mega 
Vreme odziva 5ms
Ugao gledana 

178/178 
Boje na ekranu

16.7M
  npr  Samsung
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LS27E390HS ili
odgovarajući

Штампач Monohromatski,
laserski,  USB
priključak, 18ppm, A4, 

Штампач-фотокопир  –
ТИП 1

Memorija 128MB

A5-A3 štampa-
kopiranje

Print rezolucija 
600x60dpi, PCL 
1200x600dpi

Podrška za windows 7,
8 i 10 (32bit, 64bit), 
linux

Skeniranje u PDF, 
JPEG, Tiff

USB priključak

10Base-T/100Base-TX
Ethernet priključak

Wi-Fi 802.11b/g 

Toner „lifetime“ do 
12000

Konica Minolta bizhub 
226 ili odgovarajući

Штампач-фотокопир  –
ТИП 2

Memorija 32MB

A5-A3 štampa-
kopiranje

Print rezolucija 
600x60dpi, PCL 
1200x600dpi

Podrška za windows 7,
8 i 10 (32bit, 64bit), 
linux

Skeniranje u PDF, 
JPEG, Tiff

USB priključak

Wi-Fi 802.11b/g 

Toner „lifetime“ do 
11000

Konica Minolta bizhub 
185 ili odgovarajući

USB флеш меморија 16GB,  USB  3,
100MB/s write, 10MB/s
read  npr  Kingston
Data Traveler G3
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Скенер Flatbed,  A3,  rezolucija
2400*2400,  USB
povezivanje,  podrška
za  Win  7,8,10  (32  i
64bit), Ubuntu linux

Датум                                                                                                 Понуђач
      М.П.

      _____________                                                                                   _____________
 

Напомена: Понуђач је у обавези да у потпуности попуни поље "Понуђена
спецификација", односно опише све понуђене техничке карактеристике по угледу на
поље "Минимално захтевана спецификација". Поље "Понуђена спецификација" не
може бити попуњено са "Да", "У потпуности одговара" или слично.
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.
број

Предмет  јавне
набавке

Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом

1. Рачунар-ТИП 1

2. Рачунар-ТИП 2

3. Напајање-ТИП 1

4. Напајање-ТИП2

5. Тастатура

6. Миш

7. Хард диск-ТИП 1

8. Хард диск-ТИП 2

9. SSD диск

10. Матична плоча-ТИП 1

11. Матична плоча-ТИП 2

12. РАМ меморија-ТИП 1

13. РАМ меморија-ТИП 2

14. Процесор-ТИП 1

15. Процесор-ТИП 2

16. ЦД ДВД читач-резач

17. КАБЛ-ТИП 1

18. КАБЛ-ТИП 2

19. Свич-ТИП 1

20. Свич-ТИП 2

21. WiFi рутер-ТИП 1

22. WiFi рутер-ТИП 2

23. Рек орман

24. Печ панел

25. Монитор-ТИП 1

26. Монитор-ТИП 2

27. Штампач

28. Штампач-фотокопир-
ТИП 1

29. Штампач-фотокопир-
ТИП 2

30. USB флеш меморија
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31. Скенер

УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
*  у  колону 4.  уписати  колико  износи  јединична  цена  без  ПДВ-а,  за  сваки  тражени
предмет
јавне  набавке;
*  у  колону 5.  уписати  колико  износи јединична  цена са ПДВ-ом,  за  сваки тражени
предмет
јавне набавке;
* у последњем реду уписати укупну цену предмета набавке са и без ПДВ-а.

    Датум:                                                                                                         Понуђач:
                                                                 М.П.

___________                                                                                              _______________
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
јавној набавци рачунара и рачунарске опреме

који је закључен дана  ……... 2017. године у Новом Сада између следећих уговорних
страна: 

DOO MAGYAR SZÓ  KFT Нови Сад, са седиштем  у Новом Саду, ул. Војводе Мишића
бр. 1, Матични број: 08760292 ПИБ: 102033806, које заступа Екрес Розалија, директор
Наручиоца, с једне стране (даље: Наручилац) 

и

__________________________________  из  _______________,  улица
_________________ број _______, матични број ____________, ПИБ _____________,
кога заступа директор _____________________(у даљем тексту: Добављач)

Напомена:  Уговорну  страну  попуњава  понуђач  који  подноси  самосталну  понуду,
понуду са подизвођачем и члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће
у име групе понуђача потписати уговор.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама спровео поступак јавне
набавке мале вредности, јавну набавку добара – рачунара и рачунарске опреме ЈН бр.
6/2017; 

-  да  је  Добављач  доставио  (самосталну/заједничку/са  подизвођачем)  понуду
број  ______  од  ________  2017.  год.  (биће  преузето  из  понуде),  која  у  потпуности
испуњава услове из конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део
овог  уговора;

-  да  је  Наручилац  Одлуком  о  додели  уговора  број  (попуњава  Наручилац)
доделио уговор за јавну набавку добара - рачунара и рачунарске опреме ЈН бр. 6/2017
(попуњава  Наручилац);

- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично
поверити  Подизвођачу  ______________________  из  ___________ улица
_________________ број _______, матични број ____________, ПИБ _____________,
(биће преузето из понуде)

-да  Добављач  извршава  уговорне  обавезе  са  чланом  групе  понуђача
____________________  из  ___________  улица  _________________  број  _______,
матични број ____________, ПИБ _____________, (биће преузето из понуде)

-да је саставни део овог Уговора Техничка спецификација предмета јавне набавке,
Понуда понуђача бр.  ___________ од _______________ године и други релевантни
делови Конкурсне документације бр. 6/2017.
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Члан 1.

Предмет овог Уговора је јавна набавка добара -  РАЧУНАРA И РАЧУНАРСКE
ОПРЕМE  за  потребе  Наручиоца  у  Новом  Саду,  у  свему  према  понуди
Добављача  (тада  Понуђача),  која  чини  саставни  део  овог  Уговора.
Добављач  се  обавезује  да  Наручиоцу  испоручи  добра  у  свему  сагласна
техничкој спецификацији из његове понуде.

Члан 2.

Укупна  цена  добара  која  су  предмет  овог  Уговора
износи_____________  динара  без  обрачунатог  ПДВ-а,  односно,_______________
динара  са  обрачунатим  ПДВ-ом.  (попуњава  Понуђач).
Цена  садржи  и  све  зависне  трошкове  набавке  (транспорт,  евентуалне  царинске
дажбине,  шпедитерске  услуге  и  сл.).
Цена  добара је  фиксна  и  није  подложна  никаквим  променама  у  току  важења
овог  Уговора.
Рок  плаћања  износи  ___________  дана  рачунајући  од  дана
пријема  уредног  рачуна  (фактуре)  Добављача  испостављеног  након  записником
верификоване  испоруке  добара,  а  у  случају  постојања  рекламације  од  стране
Наручиоца,  даном  отклањања  недостатака  од  стране  Добављача.
52

Члан 3.

Добављач је у обавези да испоруку добара изврши у року који не може бити
дужи  од  7  (седам)  дана  од  дана  наручивања.
Место испоруке добара је адреса Наручиоца: Војводе Мишића 1, Нови Сад.
 Сви  трошкови  транспорта  добара  до  адресе
Наручиоца  и  други  зависни  трошкови  набавке  падају  на  терет  Добављача.
Добра  која  Добављач  испоручује  морају  бити  нова,  у  оригиналном  паковању  и
неоштећена.

Члан 4.

У случају кашњења у испоруци добара, Наручилац има могућност да одреди
Добављачу  накнадни  рок  за  испоруку.  У  том  случају  Наручилац  писаним  путем
обавештава Добављача о продужењу рока, најкасније наредног дана од дана истека
уговореног  рока.
Уколико Наручилац Добављачу не одреди накнадни рок  или накнадни рок  одреди,
а добра не буду испоручена ни у том року, Добављач је обавезан да Наручиоцу плати
уговорну  казну  у  висини  0,5%  од  вредности  добра  без  ПДВ-а  за  сваки  дан
закашњења, а највише до 10% од вредности добра из члана 2. овог Уговора, и то у
року  од  осам  дана  од  дана  пријема  позива.
У  случају  да  Добављач  испоручи  добра  након  уговореног  или  накнадно
продуженог рока из става 1. овог члана и Наручилац прими добра, он има могућност
да  у  року  од  3  дана  од  дана  примопредаје  добара  обавести  Добављача  да  ли
задржава своје право на уговорну казну. Уколико пропусти овај рок Наручилац губи
право  на  наплату  уговорне  казне  због  задоцњења  у  испоруци  добара.
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Ако је штета коју је  Наручилац  претрпео због  задоцњења у испоруци добара већа
од износа уговорне казне, он има право да од Добављача захтева разлику до пуне
накнаде штете.

Члан 5.

Добављач сноси ризик за случајну пропаст или оштећење добара до момента
приспећа на одредишно место испоруке (адреса Наручиоца), а од тог тренутка ризик
прелази на Наручиоца.

Члан 6.

Добављач одговара за материјалне недостатке робе које је она имала у часу
прелаза ризика на Наручиоца, без обзира на то да ли су му исти били познати.
Добављач одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве после прелаза
ризика на Наручиоца, ако су последица узрока који је постојао пре тог момента.

Члан 7.

Квалитет добара која су предмет овог Уговора мора у потпуности да одговара
важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе, односно,
захтевима у погледу квалитета добара који су захтевани у конкурсној документацији.
Добављач се обавезује да на погодан начин обезбеди и чува добра од
оштећења или уништења до промопредаје Наручиоцу.
Гарантни рок за рачунаре износи_______________месеци од дана испоруке
добара (попуњава Понуђач - не може бити краћи од 36 месеци).
Гарантни рок за мониторе износи_______________месеци од дана испоруке
добара (попуњава Понуђач - не може бити краћи од 24 месеца).
Гарантни рок за штампаче износи_______________месеци од дана испоруке
добара (попуњава Понуђач - не може бити краћи од 24 месеца).
Гарантни рок за остале ставке износи_______________месеци од дана
испоруке добара (попуњава Понуђач - не може бити краћи од 12 месеца).

Сервис (отклањање квара) у гарантном року подразумева поправку (замену)
оштећене компоненте. Добављач се обавезује да квар отклони у року који не може 
бити дужи од 7 (седам) радних дана од дана преузимања добра, са временом одазива 
који не може бити дужи од 2 (два) радна дана од дана позива Наручиоца. Уколико 
Добављач није у могућности да у предвиђеном року изврши поправку, дужан је да 
Наручиоцу обезбеди адекватан уређај на коришћење до дана испоруке поправљеног 
добра.

Члан 8.

Наручилац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа.
Евентуална рекламација од стране Наручиоца на испоручене количине или видљиве 
недостатке робе мора бити сачињена у писаној форми (рекламациони записник) и 
достављена Добављачу у року од пет дана од дана пријема робе.
Добављач је обавезан да одмах по пријему писане рекламације Наручиоца
обезбеди исправну испоруку без икаквих додатних трошкова по Наручиоца, а у случају
да то не учини у року од 5 дана од дана пријема рекламације, поред уговорне казне 
дужан је да Наручиоцу надокнади насталу штету.
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Члан 9.

У  случају  да  испоручена  роба  не  одговара  уговореним  стандардима  квалитета,
Наручилац  има  право,  након  уредног  обавештавања  Добављача,  да:
-  одустане  од  уговора,  односно,  раскине  уговор,  стави  робу  на  располагање
Добављачу и тражи накнаду штете због неиспуњења уговорних обавеза или 
-  стави  робу  Добављачу  на  располагање  и  захтева  уредно  испуњење  уговора,
односно,  другу  испоруку  робе  која  одговара  уговореним  стандардима  квалитета  и
накнаду штете због неуредног испуњења или накнаду штете због задоцњења, односно,
уколико је штета коју је претрпео већа од износа уговорне казне због задоцњења, има
право да захтева разлику до пуне накнаде штете због задоцњења.

Члан 10.

Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би
могла избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као 
случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и 
спречавају његово потпуно или делимично извршење (виша сила).
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у
извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више 
силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 
24 часа од момента сазнања те информације.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожари, поплаве,
експлозије, саобраћајне несреће, одлуке органа власти донете у случају ванредног 
илиратног стања и други случајеви који су законом предвиђени као виша сила.

Члан 11.

Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних 
обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили.
Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право
да раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.

Члан 12.

Овај Уговор се може раскинути уз обострану сагласност уговорних страна или
једностраним отказом. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза 
друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје 
уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. Раскид уговора се захтева у
писаној форми, уз отказни рок од пет дана од дана достављања писаног отказа.

Члан 13.

Измене овог Уговора су могуће само уз пристанак обе уговорне стране и под
условима прописаним одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 14.

На сва питања која нису регулисана овим Уговором, примењују се одредбе Закона
о облигационим односима.
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Члан 15. 

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају
споразумно, а у случају да то није могуће уговарају надлежност стварно и месно
надлежног суда у Новом Саду.

Члан 16.

Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране и закључује са на 
период од годину дана.
Уговор престаје пре истека рока из става 1. овог члана у случају искоришћења
финансијских средстава предвиђених за ту намену финансијским планом Наручиоца.

Члан 17.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих су 2 (два) за
Наручиоца, а 2 (два) за Добављача.

У Новом Саду, дана  …... 2017. године

             Наручилац                                                                                 Добављач
                                     

          
     ________________                                   ________________

Напомена:  Модел  уговора понуђач  мора  да  попуни  у  складу  са  инструкцијама  Наручиоца   и
потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом
овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да
ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након
што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно
исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач  ____________________  [навести
назив понуђача],  доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у
поступку јавне набавке  добара рачунара и рачунарске опреме бр. ЈН  6/2017, 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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X  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  добара –  рачунара  и  рачунарске  опреме ЈН  бр.  6/2017,
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.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности  ЈН бр. 6/2017 38/38
 


	Адреса: Војводе Мишића 1, Нови Сад.
	Број: 244/2017
	Дана:09.08.2017. године



