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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈНМВ 47/18

Набавка добара – Рачунарска опрема

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ :
Градска општина Чукарица-државни орган

Управа градске општине
шифра делатности 8411
матични број 07014210
ПИБ 102699531

Адреса: 11030 Београд, Шумадијски трг 2
Интернет страница: www.cukarica.rs

2. ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка мале вредности. 
3. СВРХА СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА: Предметни поступак се спроводи ради 

закључења уговора о јавној набавци рачунарске опреме за ГО Чукарица 30230000 
Рачунарска опрема, 48820000-2 Сервери.

4. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Рачунарска опрема за потребе ГО Чукарица.
5. БРОЈ ПАРТИЈА: Набавка се спроводи као истоврсна целина.
6. ПРЕУЗИМАЊЕ И УВИД У КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: Конкурсна 

документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца www.cukarica.rs.

7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: Најнижа понуђена цена.
8. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА: Понуде се могу поднети непосредно, лично у 
писарницу наручиоца или путем поште на адресу ГО Чукарица, ул. Шумадијски трг 2, 
11030 Београд. Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: "Понуда по позиву 
47 /18- НЕ ОТВАРАТИ". На полеђини коверте навести пун назив и адресу, телефон, e-
mail адресу факс и особу за контакт понуђача
НАРУЧИЛАЦ НЕ ТРАЖИ ДОДАТНЕ УСЛОВЕ
 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца најкасније до 13.08.2018. године до 12 часова. 
 ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА: Јавно отварање понуда извршиће се 

комисијски у 13 часова последњег дана рока у малој сали ГО Чукарица у Београду, 
Шумадијски трг 2. 

11. ПРЕДСТАВНИК ПОНУЂАЧА, пре почетка јавног отварања понуда дужан је 
Комисији за спровођење поступка поднети писмено овлашћење за учешће у 
поступку јавног отварања понуда  заведено код подносиоца понуде. 

12. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА биће донета у року од 5 дана од дана отварања 
понуда

13. СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ ОД ОСОБА ЗА 
КОНТАКТ: Лејла Марковић lmarkovic@cukarica.rs, Драгица Радуловић 
dradulovic@cukarica.rs
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14. Пропратни образац 
(попунити и залепити на коверту/кутију)

Датум и сат подношења: __________________________

ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ!

ЗА ЈАВНУ НАБАКУ ДОБАРА – Набавка рачунарске опреме
ЈНМВ

РЕДНИ БРОЈ
47/18

НАРУЧИЛАЦ НАЗИВ: Градска општина Чукарица

Адреса: Шумадијски трг 2, 11030 Београд

ПОНУЂАЧ:__________________
Члан групе понуђача______________

Назив: ______________________

Адреса: ______________________

Број телефона: ______________________

Број телефакса: ______________________

Електронска адреса: ______________________

Име и презиме лица за контакт _____________________
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је набавка рачунарске опреме за потребе ГО Чукарица.
Набавка обухвата добра наведена у спецификацији у оквиру конкурсне 

документације.
Набавка 47/18 подразумева набавку, испоруку и добара .
Опрема се испоручује возилом добављача на дестинацију купца - Наручиоца у ГО 

Чукарица у Београду, Шумадијски трг број 2, у уговореним количинама према 
спецификацији датој у конкурсној документацији.

Испорука на дестинацији купца подразумева цену формирану по паритету fco 
магацин Наручиоца, што подразумева доставу, истовар и смештај опреме, у за то 
предвиђену просторију ГО Чукарица.

Добављач испоручује и истовара робу на сопствени ризик, уз примену безбедносних
мера, мера заштите на раду и мера заштите животне средине у складу са позитивним 
законским прописима.

Добављач сноси пуну одговорност за обезбеђење места истовара и евентуално 
причињену штету трећим лицима.

Достава и истовар се врши на начин којим се не омета или ограничава саобраћај, 
проток и комуникација грађана и запослених и нормалан рад органа Управе и не 
оштећује и не нарушава околина и природна средина и здравље и безбедност 
пролазника.

Сва понуђена опрема мора бити у складу са важећим еталоном квалитета и важећим
стандардима, и мора у свему бити у складу са захтевима Наручиоца (по Спецификацији)
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СПЕЦИФИКАЦИЈА

Опис Количина

1. Racunar tip 1 Minimalne tehničke karakteristike  12+2 ком

Procesor
CPU Core i3, i3-7100, 3,90GHz, 3MB, LGA1151, 
Kaby Lake, HD graphics 630, 14nm

Sistemski čipovi
Gigabyte Intel MB GA-H110M-DS2 1151 ili 
ekvivalent

http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-
H110M-DS2-rev-10#sp 

Memorija
Kingston DIMM DDR4 4GB 2133MHz  ili 
ekvivalent

Grafička karta Integrisana na procesoru/ploči

Hard disk
WD SATA3 1TB Blue WD10EZEX 3.5" 7200 64MB
ili ekvivalent

Optički uređaj
ASUS DVD RW DRW-24D5MT crni, bulk, interni ili
ekvivalent

Priključci i 
proširenja

min. 3 x PCIe; 4x SATA III, 10 x USB (bar 4 x USB 
3.0); 1 x VGA; 1x RJ-45, 2x PS/2, 1 x RS-232, 1 x 
LPT, 3 x audio jacks 

Priključci i 
proširenja

Midi Tower

Napajanje min. 500W

Tastatura Logitech Žična, USB,

Miš Logitech Žična, USB, optički

Operativni sistem WIN PRO 10 OLC OA3

Garancija min. 36 meseci proizvođačke garancije

2. Notebook tip 1 Minimalne tehničke karakteristike                 4 ком

Ekran 15.6", 1.366 x 768

Procesor Intel Core i3-7020U, 2.30 GHz

Memorija min. 4GB  2133MHz, jedan slobodan memorijski slot

Hard disk min. 500GB SATA/7200

Grafička karta Intel HD Graphics 620

Optički uređaj DA

Mreža min. 802.11b,g,n, Bluetooth 4.0, 1x RJ-45
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Priključci
min. 1x Display Port ili HDMI, 1xVGA, 2xUSB 3.1 ,
1xUSB 2.0, čitač kartica

Zvučnici Da

Mikrofon Da

Kamera min. 1MP

Tastatura Srpska lokalizacija tastature

Operativni sistem Windows 10 Professional 64-bit ili noviji

Garancija min. 36 meseci proizvođačke garancije

3 Notebook tip 2 Minimalne tehničke karakteristike 1 ком

Ekran 17.3", 1.600 x 900

Procesor Intel Core i3-6006U, 2.00 GHz

Memorija
min. 4GB DDR4 (2133 MHz), jedan slobodan 
memorijski slot

Hard disk min 1TB+128GB

Grafička karta ATI Radeon 520 2GB

Optički uređaj DA

Mreža min. 802.11b,g,n, Bluetooth 4.2

Priključci
min. 1x Display Port ili HDMI, 1xVGA, 2xUSB 3.1 ,
1xUSB 2.0, čitač kartica

Zvučnici Da

Mikrofon Da

Kamera min. 1MP

Tastatura Srpska tastatura sa numeričkim delom

Operativni sistem Windows 10 Professional 64-bit ili noviji

Garancija min. 36 meseci proizvođačke garancije

4 Monitor Minimalne tehničke karakteristike 5+5 ком

Dijagonala min. 21.5", IPS Ultra-slim

Rezolucija min. 1.920 x 1.080

Odnos stranica 16:9

Odziv (tipični, bez 
softverskih 
podešavanja)

max. 5ms

Dinamièki kontrast 80.000.000:1
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Osvetljenje min. 250cd/m²

Ugao gledanja min. 178/178 (H/V)

Priključci min. 1 x HDMI, 1 x VGA

Garancija min. 36 meseci proizvođačke garancije, 

5
Multifunkcijski 
uređaj TIP 1 Minimalne tehničke karakteristike 2+4 ком

Tip monohromatski laserski multifunkcijski štampač

Funkcije štampanje, fotokopiranje i skeniranje

Format A4

Brzina štampe A4  ≥ 28ppm

Rezolucija ≥ 1200dpi

Vreme do prve 
strane

≤ 6,4s

Interfejsi USB 2.0 , Ethernet

Мемorija  ≥ 256 MB

Procesor ≥ 800MHz

Dupleks automatski

Ulazni kapacitet 
papira iz fioke

≥ 250 listova A4

ADF da

Preporučeni mesečni
obim štampe

≥ 2.500 otisaka

Preporučeni mesečni
obim štampe

≥ 30.000 otisaka

Garancija min. 24 meseca proizvođačke garancije 

6
Multifunkcijski 
uređaj TIP 2 Minimalne tehničke karakteristike 5 ком

Tip monohromatski laserski multifunkcijski štampač

Funkcije štampanje, fotokopiranje, skeniranje i faks

Format A4

Brzina štampe A4  ≥ 28ppm

Rezolucija štampe ≥ 1200dpi

Vreme do prve 
strane

≤ 6,6sec.
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Interfejsi USB 2.0 , 1 Ethernet 10/100Base-TX 

Мемorija ≥ 256MB

Procesor ≥ 800MHz

Brzina skeniranja  ≥ 12ppm

Dupleks ADF nema

Ulazni kapacitet 
papira iz fioke

≥ 150 listova A4

ADF 35 strana

Preporučeni mesečni
obim štampe

≥250-2.500 otisaka

Preporučeni mesečni
obim štampe

≥ 30.000 otisaka

Preporučeni mesečni
obim štampe 4.2 kB/s

Rezolucija faksa ≥ 300dpi

Garancija min. 24 meseca proizvođačke garancije 

7 Printer -laser Minimalne tehničke karakteristike 2 ком

Tip monohromatski štampač

Funkcije štampanje

Format A4

Brzina štampe A4 ≥ 22ppm

Rezolucija ≥ 600dpi

Vreme do prve 
strane

≤ 7,3s

Interfejsi USB 2.0

Мемorija  ≥ 128 MB

Procesor ≥ 600MHz

Ulazni kapacitet 
papira

≥ 150 listova A4

Preporučeni mesečni
obim štampe

≥ 1.500 otisaka

Preporučeni mesečni
obim štampe

≥ 10.000 otisaka

Toneri Inicijalni toner za 700 otiska sa 5% pokrivenosti

Sertifikati ENERGY STAR
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Garancija min. 24 meseca proizvođačke garancije 

8 SQL Server Minimalne tehničke karakteristike 1 ком

Procesor
Intel Xeon-Silver 4110,  8 jezgra, osnovni takt min. 
2.1GHz, 11MB cache

Sistemski čipovi Intel C621 Chipset

Memorija

64GB (4x16GB) RAM. Podržan memorijski 
kapacitet 3TB RAM, ECC, Fast Fault Tolerance and 
legacy mirrored memory mogućnost

Hard disk

65GB (4x16GB) RAM. Podržan memorijski 
kapacitet 3TB RAM, ECC, Fast Fault Tolerance and 
legacy mirrored memory mogućnost

Priključci i 
proširenja

66GB (4x16GB) RAM. Podržan memorijski 
kapacitet 3TB RAM, ECC, Fast Fault Tolerance and 
legacy mirrored memory mogućnost

Kućište Rack, max. 1U

Mreža 4x 1GB LAN

Napajanje

2 redundantna napajanja od 500W, sa mogućnošću 
zamene „na živo“ (Hot Swappable) i sa 
maksimalnom snagom od 1000W

RAID

3 redundantna napajanja od 500W, sa mogućnošću 
zamene „na živo“ (Hot Swappable) i sa 
maksimalnom snagom od 1000W

Dodatna oprema

Podržani RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 
ADM (Advanced Data Mirroring), 2 GB Flash-
Backed Write Cache (FBWC)

Menadžment sistema
Podržani RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 
ADM (Advanced Data Mirroring), 2 GB Flash-
Backed Write Cache (FBWC)

Operativni sistem

Adapter za udaljeni nadzor, sa mogućnošću 
nadogradnje na funkcionalnost udaljene grafičke 
konzole (KVM) i virtuelnog medija

 SQL Server edicija 
Standard verzija 
2017

 SQLSvrStd 2017 sa 200 CAL-ova

 SQL Server edicija 
Standard verzija 
2018

min. 36 meseci onsite proizvođačke garancije

Uslovi servisiranja-delovi i rad -3 godine na lokaciji-
vreme odziva: 4h-raspoloživost: 24 časa na 
dan/ponedeljak-nedelja
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Uslovi servisiranja-delovi i rad -3 godine na lokaciji-
vreme odziva: 4h-raspoloživost: 24 časa na 
dan/ponedeljak-nedelja

Tehnička podrška-telefonske konsultacije-3 godine-
vreme odziva 2h-raspoloživo 24 h ponedeljak-nedelja

Tehnička podrška-telefonske konsultacije-3 godine-
vreme odziva 2h-raspoloživo 24 h ponedeljak-nedelja

Tehnička podrška-telefonske konsultacije-3 godine-
vreme odziva 2h-raspoloživo 24 h ponedeljak-nedelja

9 Switch Minimalne tehničke karakteristike 1 ком

WS-C2960X-24TS-
L ili ekvivalent sa 
dva 1000BASE-SX 
SFP transceiver 

Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

48 x 10/100/1000base-T, RJ-45 access portova plus 4 
SFP porta

Mogućnost fizičkog stekovanja do 8 uređaja u okviru 
jednog steka sa stacking protokom od minimalno 80 
Gbps 

USB i Ethernet menadžment interfejsi

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP Snooping

Link Aggregation Control Protocol (LACP)

Access Control liste (ACLs) za IPv6 i IPv4

Secure Shell (SSH) protokol

TACACS i RADIUS autentikacija

IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol 
(RSTP) i Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)

Shaped Round Robin (SRR) i Weighted Tail Drop 
(WTD) scheduling metode

802.1p class of service (CoS)

Internet Group Management Protocol 
(IGMP) Snooping za IPv4 i IPv6

IGMPv3

Layer 2 trace route

Flash memorija - minimalno 128 MB
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DRAM –minimalno  512 MB

Forwarding bandwidth – minimalno 108 Gbps

Switching full-duplex bandwidth – minimalno 216 
Gbps

Forwarding Rate – minimalno 107 Mpps

Active VLANs – minimalno 1023

VLAN IDs – minimalno 4096

MAC adresa – minimalno 16000

Jumbo frame  - minimalno 9216 bytes

Garancija: min 60 meseci proizvodjačke garancije

SFP modul Cisco 
GLC-SX-MMD= ili 
ekvivalent 2 komada

Optički gigabitni SFP 1000BASE-SX sa dometom od
minimum 550m na multimodnom OM2 optičkom 
vlaknu

Optički gigabitni SFP 1000BASE-SX sa dometom od
minimum 550m na multimodnom OM2 optičkom 
vlaknu

Optički gigabitni SFP 1000BASE-SX sa dometom od
minimum 550m na multimodnom OM2 optičkom 
vlaknu

Optički gigabitni SFP 1000BASE-SX sa dometom od
minimum 550m na multimodnom OM2 optičkom 
vlaknu

10 prenosni skener Minimalne tehničke karakteristike                           1 ком

Vrsta dokument skener ADF

Format A4 

Jedinica senzora za 
skeniranje

Jednolinijski CMOS CIS senzor

Interfejs USB 2.0

Brzina ≥ 15ppm/30ipm 

Optička rezolucija ≥ 600dpi

Kapacitet ADF-a: ≥ 20listova

Dnevni obim 
skeniranja: 

≥ 500 dokumenata 

Sertifikati RoHS i ENERGY STAR

Garancija 12 meseci

11 eksterni hard 2Tb, Minimalne tehničke karakteristike 3 ком
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antishock

Format 2,5"

Kapacitet diska 2TB

Priključak USB 3.1

Kućište: aluminijum

Garancija 24 meseci

Dodatne funkcije
Anti-shoc zaštita od udaraca i padova. Otporni na 
vodu i prašinu (IP68 standard)

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈAВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО ЗА 
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове из члана 75. што се доказује подношењем доказа из члана 77. Закона 
како је то наведено у табели:

Обавезни услови Докази
1. Регистрација код надлежног органа  Извод из Агенције за привредне 

регистре
2. Да понуђач и његов законски заступник 
нису осуђивани за неко од наведених 
кривичних дела

 Извод из казнене евиденције код 
Основног и Вишег суда у Београду

 Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења Вишег суда у 
Београду

 Уверење из казнене евиденције 
надлежне Полицијске управе

3. Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине

 Уверење пореске управе или 
Министарства финансија

 Уверење надлежне упаве локалне 
самоуправе

1.2. Испуњеност услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује
достављањем  Образсца  4  Изјава  понуђача  о  испуњавању  услова  за  учешће  у
поступку, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом, којом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку.

Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинале или оверене 
копије свих или појединих доказа о испуњености услова
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Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид тражена документа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.

 Неопходно је да понуђач у оквиру своје понуде за сву понуђену опрему чији 
је минимални захтевани гарантни рок 24 месеца (или дужи) достави потврду 
произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме или 
дистрибутера (за територију Републике Србије)  којом се потврђује да је 
гарантни период подржан од стране произвођача опреме. Неопходно је да 
потврда садржи следеће обавезне елементе:

- Мора се односити на сву понуђену опрему са јасно наведеним моделима понуђене опреме;
- Мора бити насловљена на предметну јавну набавку;
-Мора се односити на територију Републике Србије;
- Мора недвосмислено и једнозначно имати одредницу да је понуђена опрема обухваћена 
гаранцијом произвођача опреме у минималном захтеваном трајању. Опционо навођење 
могућности  доплате за гаранцију, или могућности накнадног проширења основне гаранције од 
стране Понуђача (уколико је она мања од захтеване) неће бити прихваћено. Потврда може бити 
на српском или на енглеском језику..
- Сва техничка документација (опис производа, datasheet-ови и сл.) као и наведене 
потврде могу бити достављене и на енглеском језику. Достављена техничка 
документација мора недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности 
одговарају свим техничким захтевима, укључујући и захтеване сертификате за 
предметне рачунаре.


Пожељно је, али то Понуђач није дужан, да достави доказ који је јавно доступан на 
интернет страници надлежног органа. Уколико Понуђач поднесе доказе у оригиналима 
или овереним копијама, Наручилац нема обавезу да их по окончању поступка набавке 
врати.
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V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Предмет набавке: Набавка добара- рачунарске опреме за ГО Чукарица.
2. Упуство за учешће у поступку
Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају обавезне у 
слове из члана 75. став 1 тачка 1. до 5. Закона о јавним набавкама.
3. Обавезна садржина понуде

Попуњени, потписани и печатом оверени обрасци:
 Образац 1 - Понуда
 Образац 2 – Спецификација са структуром цене
 Образац 3 - Модел уговора
 Образац 4 - Изјава понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку
 Образац 5 - Изјава о независној понуди
 Образац 6 - Изјава о поштовању обавеза из важећих прописа
 Образац 7 - Овлашћење представника понуђача

4.  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА
БУДЕ ПОПУЊЕНА :
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који су њихов саставни део
понуђачи попуњавају читко штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице
понуђача исте потписује и оверава печатом.
5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА:

Понуђач може да понуди само једну, или више партија с тим што се за сваку 
партију посебно дају образци понуде,средства обезбеђења и остали образци у складу са 
захтевима конкурсне документације, и заводе се посебно код наручиоца.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, достављена на попуњеним обрасцима из 
конкурсне документације, потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица 
понуђача.
Понуђач је дужан да понуди сва тражена добра по спецификацији. Понуда са 
варијантама није дозвољена.
6. ЦЕНА:
Цена у понуди изражава се у динарима, са опцијом понуде (минимално 30 дана од дана 
уговарања). Цена се подразумева на паритету fco истоварено, магацин Наручиоца. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена која изазива сумњу у могућност 
извршења јавне набавке у складу са захтеваним-понуђеним условима, наручилац ће 
поступити у складу са Чл. 92 Закона.
7. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА:
Уплата се врши по испостављеној фактури- након  испоруке, у динарима,  на текући 
рачун добављача у законском року не краћем од 5 дана и не дужем од 35 дана.
Авансно плаћање није дозвољено.
8. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
Уколико цена исказана у понуди представља неуобичајено ниску цену, наручилац има 
право да такву понуду одбије, сходно члану 92. Закона о јавним набавкама.
9. ЈЕЗИК ПОНУДЕ:
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Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
10. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор за 
односну партију 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 по Партији, наручилац може закључити 
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 
став 2. тачка 5) Закона. 
11. ИСПОРУКА ДОБАРА:

Рок испоруке добара по спецификацији не може бити дужи од 5 дана од дана 
закључења уговора. Роба се сматра испорученом када је истоварена у магацину 
наручиоца и када је овлашћено лице наручиоца својим потписом потврдило пријем на 
одговарајућем документу.

12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:
Наручилац као средства финансијког обезбеђења у поступку јавне набавке захтева 

гаранцију за озбиљност понуде и  гаранцију за добро и квалитетно испуњење 
уговорених обавеза које су предмет јавне набавке а за сваку Партију понаособ.

- Као гаранција за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да уз своју понуду 
доставе оригинал сопствену бланко меницу са клаузулом ,,без протеста и трошкова“, са 
копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке 
Србије и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом насловљеним на ГО 
Чукарица Београд-Управа Градске општине, у износу од 10% нето вредности понуде, са
роком важности 15 дана дужим од истека понуђеног рока важења понуде.

Меница мора да испуњава све услове за принудну наплату сходно Закону о 
платном промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 
43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14. Закона о 
изменама и допунама.

Закона о платном промету («Службени гласник РС», бр. 31/11).
- Као гаранција за добро и квалитетно испуњење уговорних обавеза , 

Наручилац захтева да се уз понуду приложи потписана и оверена оригинал сопствена 
бланко меница са клаузулом ,,без протеста и трошкова“, са копијом депо картона, и 
доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за 
попуну менице – Меничним писмом насловљеним на ГО Чукарица Београд-Управа 
Градске општине, у износу од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ, са роком 
важности 30 дана дужим од дана истека уговорених обавеза .

Понуђачима који не буду изабрани средство обезбеђења биће враћено одмах по 
потписивању уговора са изабраним понуђачем .

Средство финансијског обезбеђења приложено уз изабрану понуду Наручилац 
враћа Понуђачу по истеку уговора - испуњењу уговорених обавеза.

Понуде са неисправним средством финансијаког обезбеђења неће се узимати у 
разматрање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана (пет) пре истека рока за 
подношење понуда.
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Захтев за појашњењима упућује се на адресу наручиоца дату у конкурсној 
документацији и јавном позиву или путем електронске поште на email aдресе такође 
дате у конкурсној документацији и јавном позиву. Тражење додатних информација или 
појашњења телефоном није дозвољено. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана 
пријема захтева од стране понуђача, објавити одговор на Порталу јавних набавки.
15. ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА
Понуђач може да измени или повуче своју понуду писменим обавештењем пре рока за 
подношење понуда. 
16. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА
Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда. У случају да 
понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неисправна.
17. КРИТЕРИЈУМИ ПРИХВАТЉИВОСТИ ПОНУДЕ
Прихватљива понуда је понуда је понуда која је благовремена, исправна и одговарајућа 
која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не 
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Благовремена понуда је понуда која је примљена у року одређеном у позиву за 
подношење понуда.
Исправна понуда је понуда која је благовремена, за коу је после отварања понуда, а на 
основу прегледа, утврђено да испуњава све услове из ЗЈН и конкурсне документације.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да 
потпуно испуњава све техничке захтеве конкурсне документације.
18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПОНУДЕ Најнижа понуђена цена.
19. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА И ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора,односно који је 
претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама
Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 
поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права 
се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, 
у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту птава.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у 
складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока за подношење захтева за заштиту 
права,сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда.
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 
5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца 
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 
Буџет Републике Србије) ако се захтев подноси пре отварања понуде,односно након 
отварања понуде.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

20. НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО :
 Да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при вредновању и 

упоређивању понуда
 Да пре потписивања уговора са најповољнијим понуђачем изврши непосредну 

проверу понуђачевих пословних референци
 Да одустане од вршења избора уколико утврди да ниједна од достављених понуда

није у складу са захтевима из конкурсне документације
 Да одустане од предметне јавне набавке у складу са чл. 109. Закона о јавним 

набавкама
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IV. ПОНУДА

OБРАЗАЦ 1.- Понуда,

OБРАЗАЦ 2.- Спецификација са структуром цене,

OБРАЗАЦ 3.- Модел уговора

OБРАЗАЦ 4.- Изјава понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку

OБРАЗАЦ 5.- Изјава о независној понуди 

OБРАЗАЦ 6.- Изјава о поштовању обавеза из важећих прописа

OБРАЗАЦ 7.- Овлашћење представника понуђача
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Образац 1

Број: ______________
Датум: ____________

ПОНУДА БР. ________________
Набавка рачунарске опреме за ГО Чукарица

ЈНМВ 47/18
1) Подаци о понуђачу:

1. Назив понуђача
2. Седиште
3. ПИБ
4. Матични број
5. Текући рачун и назив банке
6. Контакт особа
7. Број телефона
8. E-mail

Понуђач-правно лице је у категорији микро/малог/средњег/великог предузећа- 

навести одговарајуће__________________________.

2) Укупна понуђена цена за набавку опреме по датој спецификацији износи:
Укупно без ПДВ-а ___________________ дин
ПДВ ___________________ дин
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом ___________________ дин

Цена је изражена у динарима и коначна-са урачунатим свим зависним трошковима и 
евентуалним попустима и подразумева се fco истоварено, магацин наручиоца.

Спецификација са структуром цене бр. ________ саставни је део понуде.
Рок испоруке __________ дана од дана  закључења уговора.

Плаћање у року од ____________ дана од дана службеног пријема фактуре 
испостављене по испоруци свих позиција и количина, прихваћене и парафиране од 
стране овлашћеног лица Наручиоца.

Опција понуде _____(мин.30дана од дана јавног отварања понуда).
Понуђач понуду подноси самостално.

Одговорно лице
_________________________

(читко име и презиме, потпис, печат )
Напомена: Уколико понуђач наступа у оквиру групе понуђача или је реч о 
заједничкој понуди образац 1 понуде попунити за сваког учесника у понуди.
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OБРАЗАЦ 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Опис Количина
Цена без 
ПДВ-а

1. Racunar tip 1 Minimalne tehničke karakteristike  12+2 ком

Procesor
CPU Core i3, i3-7100, 3,90GHz, 3MB, LGA1151, 
Kaby Lake, HD graphics 630, 14nm

Sistemski čipovi
Gigabyte Intel MB GA-H110M-DS2 1151 ili 
ekvivalent

http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-
H110M-DS2-rev-10#sp 

Memorija
Kingston DIMM DDR4 4GB 2133MHz  ili 
ekvivalent

Grafička karta Integrisana na procesoru/ploči

Hard disk
WD SATA3 1TB Blue WD10EZEX 3.5" 7200 64MB
ili ekvivalent

Optički uređaj
ASUS DVD RW DRW-24D5MT crni, bulk, interni ili
ekvivalent

Priključci i 
proširenja

min. 3 x PCIe; 4x SATA III, 10 x USB (bar 4 x USB 
3.0); 1 x VGA; 1x RJ-45, 2x PS/2, 1 x RS-232, 1 x 
LPT, 3 x audio jacks 

Priključci i 
proširenja

Midi Tower

Napajanje min. 500W

Tastatura Logitech Žična, USB,

Miš Logitech Žična, USB, optički

Operativni sistem WIN PRO 10 OLC OA3

Garancija min. 36 meseci proizvođačke garancije

2. Notebook tip 1 Minimalne tehničke karakteristike                 4 ком

Ekran 15.6", 1.366 x 768

Procesor Intel Core i3-7020U, 2.30 GHz

Memorija min. 4GB  2133MHz, jedan slobodan memorijski slot

Hard disk min. 500GB SATA/7200

Grafička karta Intel HD Graphics 620
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Optički uređaj DA

Mreža min. 802.11b,g,n, Bluetooth 4.0, 1x RJ-45

Priključci
min. 1x Display Port ili HDMI, 1xVGA, 2xUSB 3.1 ,
1xUSB 2.0, čitač kartica

Zvučnici Da

Mikrofon Da

Kamera min. 1MP

Tastatura Srpska lokalizacija tastature

Operativni sistem Windows 10 Professional 64-bit ili noviji

Garancija min. 36 meseci proizvođačke garancije

3 Notebook tip 2 Minimalne tehničke karakteristike 1 ком

Ekran 17.3", 1.600 x 900

Procesor Intel Core i3-6006U, 2.00 GHz

Memorija
min. 4GB DDR4 (2133 MHz), jedan slobodan 
memorijski slot

Hard disk min 1TB+128GB

Grafička karta ATI Radeon 520 2GB

Optički uređaj DA

Mreža min. 802.11b,g,n, Bluetooth 4.2

Priključci
min. 1x Display Port ili HDMI, 1xVGA, 2xUSB 3.1 ,
1xUSB 2.0, čitač kartica

Zvučnici Da

Mikrofon Da

Kamera min. 1MP

Tastatura Srpska tastatura sa numeričkim delom

Operativni sistem Windows 10 Professional 64-bit ili noviji

Garancija min. 36 meseci proizvođačke garancije

4 Monitor Minimalne tehničke karakteristike 5+5 ком

Dijagonala min. 21.5", IPS Ultra-slim

Rezolucija min. 1.920 x 1.080

Odnos stranica 16:9

Odziv (tipični, bez max. 5ms
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softverskih 
podešavanja)

Dinamièki kontrast 80.000.000:1

Osvetljenje min. 250cd/m²

Ugao gledanja min. 178/178 (H/V)

Priključci min. 1 x HDMI, 1 x VGA

Garancija min. 36 meseci proizvođačke garancije, 

5
Multifunkcijski 
uređaj TIP 1 Minimalne tehničke karakteristike 2+4 ком

Tip monohromatski laserski multifunkcijski štampač

Funkcije štampanje, fotokopiranje i skeniranje

Format A4

Brzina štampe A4  ≥ 28ppm

Rezolucija ≥ 1200dpi

Vreme do prve 
strane

≤ 6,4s

Interfejsi USB 2.0 , Ethernet

Мемorija  ≥ 256 MB

Procesor ≥ 800MHz

Dupleks automatski

Ulazni kapacitet 
papira iz fioke

≥ 250 listova A4

ADF da

Preporučeni mesečni
obim štampe

≥ 2.500 otisaka

Preporučeni mesečni
obim štampe

≥ 30.000 otisaka

Garancija min. 24 meseca proizvođačke garancije 

6
Multifunkcijski 
uređaj TIP 2 Minimalne tehničke karakteristike 5 ком

Tip monohromatski laserski multifunkcijski štampač

Funkcije štampanje, fotokopiranje, skeniranje i faks

Format A4

Brzina štampe A4  ≥ 28ppm
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Rezolucija štampe ≥ 1200dpi

Vreme do prve 
strane

≤ 6,6sec.

Interfejsi USB 2.0 , 1 Ethernet 10/100Base-TX 

Мемorija ≥ 256MB

Procesor ≥ 800MHz

Brzina skeniranja  ≥ 12ppm

Dupleks ADF nema

Ulazni kapacitet 
papira iz fioke

≥ 150 listova A4

ADF 35 strana

Preporučeni mesečni
obim štampe

≥250-2.500 otisaka

Preporučeni mesečni
obim štampe

≥ 30.000 otisaka

Preporučeni mesečni
obim štampe 4.2 kB/s

Rezolucija faksa ≥ 300dpi

Garancija min. 24 meseca proizvođačke garancije 

7 Printer -laser Minimalne tehničke karakteristike 2 ком

Tip monohromatski štampač

Funkcije štampanje

Format A4

Brzina štampe A4 ≥ 22ppm

Rezolucija ≥ 600dpi

Vreme do prve 
strane

≤ 7,3s

Interfejsi USB 2.0

Мемorija  ≥ 128 MB

Procesor ≥ 600MHz

Ulazni kapacitet 
papira

≥ 150 listova A4

Preporučeni mesečni
obim štampe

≥ 1.500 otisaka

Preporučeni mesečni ≥ 10.000 otisaka
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obim štampe

Toneri Inicijalni toner za 700 otiska sa 5% pokrivenosti

Sertifikati ENERGY STAR

Garancija min. 24 meseca proizvođačke garancije 

8 SQL Server Minimalne tehničke karakteristike 1 ком

Procesor
Intel Xeon-Silver 4110,  8 jezgra, osnovni takt min. 
2.1GHz, 11MB cache

Sistemski čipovi Intel C621 Chipset

Memorija

64GB (4x16GB) RAM. Podržan memorijski 
kapacitet 3TB RAM, ECC, Fast Fault Tolerance and 
legacy mirrored memory mogućnost

Hard disk

65GB (4x16GB) RAM. Podržan memorijski 
kapacitet 3TB RAM, ECC, Fast Fault Tolerance and 
legacy mirrored memory mogućnost

Priključci i 
proširenja

66GB (4x16GB) RAM. Podržan memorijski 
kapacitet 3TB RAM, ECC, Fast Fault Tolerance and 
legacy mirrored memory mogućnost

Kućište Rack, max. 1U

Mreža 4x 1GB LAN

Napajanje

2 redundantna napajanja od 500W, sa mogućnošću 
zamene „na živo“ (Hot Swappable) i sa 
maksimalnom snagom od 1000W

RAID

3 redundantna napajanja od 500W, sa mogućnošću 
zamene „na živo“ (Hot Swappable) i sa 
maksimalnom snagom od 1000W

Dodatna oprema

Podržani RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 
ADM (Advanced Data Mirroring), 2 GB Flash-
Backed Write Cache (FBWC)

Menadžment sistema
Podržani RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 
ADM (Advanced Data Mirroring), 2 GB Flash-
Backed Write Cache (FBWC)

Operativni sistem

Adapter za udaljeni nadzor, sa mogućnošću 
nadogradnje na funkcionalnost udaljene grafičke 
konzole (KVM) i virtuelnog medija

 SQL Server edicija 
Standard verzija 
2017

 SQLSvrStd 2017 sa 200 CAL-ova

 SQL Server edicija 
Standard verzija 

min. 36 meseci onsite proizvođačke garancije
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2018

Uslovi servisiranja-delovi i rad -3 godine na lokaciji-
vreme odziva: 4h-raspoloživost: 24 časa na 
dan/ponedeljak-nedelja

Uslovi servisiranja-delovi i rad -3 godine na lokaciji-
vreme odziva: 4h-raspoloživost: 24 časa na 
dan/ponedeljak-nedelja

Tehnička podrška-telefonske konsultacije-3 godine-
vreme odziva 2h-raspoloživo 24 h ponedeljak-nedelja

Tehnička podrška-telefonske konsultacije-3 godine-
vreme odziva 2h-raspoloživo 24 h ponedeljak-nedelja

Tehnička podrška-telefonske konsultacije-3 godine-
vreme odziva 2h-raspoloživo 24 h ponedeljak-nedelja

9 Switch Minimalne tehničke karakteristike 1 ком

WS-C2960X-24TS-
L ili ekvivalent sa 
dva 1000BASE-SX 
SFP transceiver 

Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

48 x 10/100/1000base-T, RJ-45 access portova plus 4 
SFP porta

Mogućnost fizičkog stekovanja do 8 uređaja u okviru 
jednog steka sa stacking protokom od minimalno 80 
Gbps 

USB i Ethernet menadžment interfejsi

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP Snooping

Link Aggregation Control Protocol (LACP)

Access Control liste (ACLs) za IPv6 i IPv4

Secure Shell (SSH) protokol

TACACS i RADIUS autentikacija

IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol 
(RSTP) i Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)

Shaped Round Robin (SRR) i Weighted Tail Drop 
(WTD) scheduling metode

802.1p class of service (CoS)

Internet Group Management Protocol 
(IGMP) Snooping za IPv4 i IPv6
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IGMPv3

Layer 2 trace route

Flash memorija - minimalno 128 MB

DRAM –minimalno  512 MB

Forwarding bandwidth – minimalno 108 Gbps

Switching full-duplex bandwidth – minimalno 216 
Gbps

Forwarding Rate – minimalno 107 Mpps

Active VLANs – minimalno 1023

VLAN IDs – minimalno 4096

MAC adresa – minimalno 16000

Jumbo frame  - minimalno 9216 bytes

Garancija: min 60 meseci proizvodjačke garancije

SFP modul Cisco 
GLC-SX-MMD= ili 
ekvivalent 2 komada

Optički gigabitni SFP 1000BASE-SX sa dometom od
minimum 550m na multimodnom OM2 optičkom 
vlaknu

Optički gigabitni SFP 1000BASE-SX sa dometom od
minimum 550m na multimodnom OM2 optičkom 
vlaknu

Optički gigabitni SFP 1000BASE-SX sa dometom od
minimum 550m na multimodnom OM2 optičkom 
vlaknu

Optički gigabitni SFP 1000BASE-SX sa dometom od
minimum 550m na multimodnom OM2 optičkom 
vlaknu

10 prenosni skener Minimalne tehničke karakteristike                           1 ком

Vrsta dokument skener ADF

Format A4 

Jedinica senzora za 
skeniranje

Jednolinijski CMOS CIS senzor

Interfejs USB 2.0

Brzina ≥ 15ppm/30ipm 

Optička rezolucija ≥ 600dpi

Kapacitet ADF-a: ≥ 20listova

Dnevni obim 
skeniranja: 

≥ 500 dokumenata 

Sertifikati RoHS i ENERGY STAR
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Garancija 12 meseci

11
eksterni hard 2Tb, 
antishock Minimalne tehničke karakteristike 3 ком

Format 2,5"

Kapacitet diska 2TB

Priključak USB 3.1

Kućište: aluminijum

Garancija 24 meseci

Dodatne funkcije
Anti-shoc zaštita od udaraca i padova. Otporni na 
vodu i prašinu (IP68 standard)

УКУПНО

                                                                    М.П.            ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

Датум:_______________

Место________________
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ОБРАЗАЦ 3

МОДЕЛ УГОВОРА

ЈНМВ 47/18

Закључен у Београду између:

Градска општина Чукарица из Београда, Шумадијски трг 2, матични број 07014210, 
ПИБ 102699531, коју заступа председник општине Срђан Коларић (у даљем тексту: 
НАРУЧИЛАЦ) са једне стране,

и
_____________________________________________________  са  седиштем  у
___________________________________________________________  матични  број
____________,  ПИБ  ___________  текући  рачун  број  _____________________  код
_________________________.

ког заступа __________________________________, ( у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ ), 

који наступа испред групе, заједно са:

1.  _____________________________________________________  са  седиштем  у
___________

____________________матични број ____________, ПИБ __________, и

2. _____________________________________________________ са седиштем у 

______________________________________матични  број  ____________,  ПИБ
__________, и

и поддобављачима:
1.  _____________________________________________________  са  седиштем  у
___________

______________________________________матични  број  ____________,  ПИБ
__________, и

са друге стране ;

Уговорне стране констатују:

-да  је  Наручилац,  у  складу са  Законом  о  јавним  набавкама  спровео  поступак  јавне
набавке мале вредности бр 47/18
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-да  је  Добављач, дана  _______2018 године  доставио  понуду  бр.  _____/2018 која  је
саставни део конкурсне документације;
- да понуда Добављача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације;

-да је Наручилац на основу понуђачеве понуде и Одлуке о додели уговора
бр. II-03 бр. 404-/2018 од______________. године, изабрао Добављача за набавку добара
који су предмет јавне набавке, а у свему према понуди добављача, која је у прилогу овог
Уговора и чини њен саставни део.

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка и испорука рачунарске опреме за ГО Чукарица, на
основу Одлуке Председника ГО Чукарица о додели  уговора,  број  ____________ ,  по
спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број 47/18.

Члан 2.

Добављач се обавезује да ће испоручити  предметну опрему у количинама у свему
према захтеву конкурсне документације  47/18, према својој понуди број __________ и
спецификацији са структуром цене __________које су саставни део овог уговора.

Вредност  набавке  из  члана  1.  овог  Уговора  износи  _________  динара
(словима:_________________________)  без  обрачунатог  ПДВ-а,  односно  _________
динара (словима:____________________________) са обрачунатим ПДВ-ом. 

Уговорена  цена  је  коначна  са  свим  урачунатим  трошковима  и  попустима,  на
паритету fco – истовар у магацину Наручиоца.

Цене су фиксне и не могу се мењати током уговореног периода, односно до утрошка
уговореног износа.

Члан 3.

Наручилац  се  обавезује  да  плаћање  изврши  Добављачу  у  року  од  ________
(словима:___________)  дана,  од  дана  службеног  пријема  фактуре,  прихваћене  и
парафиране од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Члан 4.

Уколико Добављач не испуни своју обавезу из члана 2. Овог Уговора, односно у
уговореном року не испоручи предметна добра, обавезан је да за сваки дан закашњења
по писаном позиву Наручиоца плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,2 %
укупне процењене вредности набавке на коју се уговор односи, и то у року од 8 дана од
дана пријема позива, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% од укупне
уговорне вредности.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева
сваки  други  вид  накнаде  штете,  као  и  да  захтева  раскид  уговора  из  свих  законом
предвиђених разлога.
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Члан 5.

Добављач се обавезује да ће испоручити и сместити рачунарску опрему на адресу
Наручиоца  (ГО Чукарица,  Шумадијски  трг  2),  у  складу са  потребама  Наручиоца,  у
количинама наведеним у обрасцу понуде и спецификације из конкурсне документације,
а према захтевима Наручиоца. 

Испорука робе вршиће се, у року од _____ (словима: ___________) дана, од дана
закључења уговора.

Добављач  се  обавезује  да  добра испоручује  у  оригиналној амбалажи  са  свим
пратећим прилозима (декларација о производу, упутство, гарантни лист и сл.) и пакује у
примерену транспортну амбалажу.

Члан 6.

Контрола квантитативне испоруке робе врши се при преузимању робе. 
За све уочене недостатке, у квантитативном и квалитативном смислу, Наручилац ће

рекламацију са Записником о пријему доставити Добављачу.
Роба за коју се уочи квалитативни недостатак или неусаглашеност са Понудом или

установљеним еталоном квалитета, ставља се на располагање Добављачу у року од 5
дана од дана уоченог недостатка, односно уоченог оштећења испорученог добра.

Добављач се обавезује да ће најкасније у року од 5 (словима: пет) дана по пријему
рекламације  отклонити  све  евидентиране  недостатке  исказане  у  Записнику  и
рекламирану робу заменити исправном.

Члан 7.

Услед неиспуњења или неуредног испуњења уговорних обавеза Добављача из овог
Уговора,  Наручилац  има  право  да  раскине  Уговор,  као  и  да  захтева  надокнаду
проузроковане штете.

Члан 8.

Добављач се  обавезује да ће  у  циљу обезбеђења  уговорних  обавеза  за  добро  и
квалитетно извршење посла, на дан достављања Понуде, предати Наручиоцу оригинал 
сопствену бланко  меницу са клаузулом „без протеста  и трошкова“, уредно оверену и
потписану од стране овлашћеног лица Добављача.

У случају поступања  Добављача супротно уговореним обавезама  из  овог Уговора
или ако  Добављач не испуњава своје уговором дефинисане обавезе,  Наручилац може
меницу из претходног става активирати, односно попунити и поднети на наплату. 

Члан 9.

Све измене и допуне овог Уговора могу да се врше само у писменој форми, путем
Анекса, уз претходну обострану сагласност уговорних страна.
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Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису предвиђени
овим Уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима и други важећи
прописи који регулишу ову материју.

Члан 11.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  сва  спорна  питања  из  овог  Уговора  решавају
споразумно. 

За решавање евентуалних спорова који не могу бити решени споразумно уговорне
стране уговарају надлежност Другог основног суда у Београду.

Члан 12.

Овај  Уговор  ступа  на  снагу  даном  потписивања  од  стране  овлашћених
представника уговорних страна.

Члан 13.

Овај  Уговор  је  сачињен  у  6  (шест)  истоветних  примерака,  од  којих  4  (четири)
задржава Наручилац а 2 (два) примерка Добављач .

ЗА НАРУЧИОЦА                                                                                     ЗА ДОБАВЉАЧА
Градску општину Чукарица
______________________
Срђан Коларић, Председник општине                                   ________________________
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ОБРАЗАЦ 4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности
47/18

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 мале вредности - Набавка добара – рачунарске опреме за ГО Чукарица за ЈНМВ
47/18, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике  Србије  (или  стране државе када  има  седиште  на њеној
територији);

Место: _____________                                                                      Понуђач:
                                                                     М.П.
Датум: _____________                                                                       ______________
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ОБРАЗАЦ 5

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

За јавну набавку ЈНМВ 47/18, на основу члана 26. Закона о јавним набавкама понуђач
____________  са  седиштем  у  ___________  улица  _________________  број  ____  даје
следећу изјаву

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди,  наручилац  ће  одмах  обавестити  организацију  надлежну  за  заштиту
конкуренције. Организација наджна 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. Мере забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. повреда конкуренције представља
негативну конкуренцу, у смислу члана 82. став 1. тачка два Закона.

                                                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.      
                 _____________________

Дана _________________ 2018. године

У _______________________
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ОБРАЗАЦ 6

Изјава о поштовању обавеза из важећих прописа

За  јавну  набавку  број  ЈНМВ  47/18, предмет  набавке  – рачунарска  опрема за  ГО
Чукарица.,  а  на  основу  члана  75.  став  2.  Закона  о  јавним  набавкама  понуђач
___________________  са  седиштем  у  __________________  улица  ________________
број ____ даје следећу 

И З Ј А В У

Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из прописа о заштити на
раду,  запошљавању и  условима рада,  заштити  животне  средине и да  немам забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

                                                                                      ________________________

Дана _______________ 2018. године

У _________________________

НАПОМЕНА: Ову изјаву подносе сви учесници-група понуђача и подизвођачи
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ОБРАЗАЦ 7

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

Понуђач: ___________________

Седиште и адреса: ___________________

ОВЛАШЋЕЊЕ

Овим овлашћујем _____________________, функција ____________________, број 
личне карте _________________ за заступање наше фирме у постпку отварања понуда
јавних набавка број ЈНМВ 47/18.

Овлашћено лице понуђача
М.П.

                                                                                                      _________________________

Место: _______________

Датум: _______________

Напомена: Овлашћење се доставља само ради учешћа у поступку отварања понуда
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