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1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
  

Назив и адреса наручиоца 

Универзитет у Београду- Грађевински факултет, Београд,  
Булевар краља Александра бр. 73/1, Београд 

 

 
 

Интернет страница наручиоца www.grf.bg.ac.rs 
 

   

Врста поступка Јавна набавка мале вредности 
 

   

Предмет јавне набавке Набавка добара – рачунари и рачунарска опрема 
 

   

Циљ поступка Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума 
 

   

Контакт nabavke@grf.bg.ac.rs 
 

 
 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где  је 

конкурсна документација доступна:  Интернет страница наручиоца (www.grf.bg.ac.rs); 
      Портал управе за јавне набавке 
 

 
 

  
На ову набавку ће се примењивати: 

    На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/15, у даљем тексту ЗЈН) 
и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/15), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке мале вредности ( бр.18/7 од 02.03.2017.год.) и Решења о 
образовању Комисије за јавну набавку ( бр.18/7-2 од 02.03.2017. год.), припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку ДОБАРА – рачунари и рачунарска опрема, ЈНМВ 01/17 

1. OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
3.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
4.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
5.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
6.   ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
7.  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
8.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
9.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ И ИЗЈАВЕ ИЗ ЧЛ. 75.СТАВ 2. ЗЈН . 
10. ОБРАЗАЦ  ПОТВРДЕ – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Конкурсна документација садржи: 
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 ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 124/12, 14/15 И  68/15); 
 

 ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ДЕЛУ КОЈИ НИЈЕ РЕГУЛИСАН 
ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СЛ. ЛИСТ СРЈ", БР. 33 OД 11. ЈУЛА 1997, 
31/01, СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 30 ОД 7. МАЈА 2010); 

 ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ("СЛ. ЛИСТ СФРЈ", БР.29/78, 39/85, 57/89 И "СЛ. ЛИСТ СРЈ" 
31/93); 

 ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ВЕЗАНИ ЗА ДОБРА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

� ПРАВИЛНИК О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ 
УСЛОВА (Сл. Гласник РС бр. 86/15). 

 
 

1.2. ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Предметни поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума, и то оквирног 
споразума једног наручиоца са пет понуђача. 
 
На основу оквирног споразума, Наручилац ће изабраним понуђачима упућивати захтеве 
према конкретним потребама и на основу њихових понуда бирати најповољнијег понуђача, а 
према критеријуму наведеном у конкурсној документацији, и издавати наруџбенице 
сукцесивно у току трајања оквирног споразума. 
 На основу појединачног позива, понуде ће се слати : 

1. на е – mail  : nabavke@grf.bg.ac.rs, за набавку добара чија је процењена вредност до 
500.000 ( без ПДВ-а ); Рок за достављање понуда је 48 часова,  код сложенијих 
предмета набавки биће одређен дужи рок у појединачном позиву. Записник о 
отварању понуда ће се достављати свим понуђачима са којима је закључен оквирни 
споразум. 

2. искључиво поштом, у запечаћеној коверти, за набавку добара чија је процењена 
вредност већа од 500.000 динара ( без ПДВ-а ). Наручилац ће у позиву за понуду тачно 
навести место, датум и време отварања понуда, када могу да присуствују овлашћени 
представници понуђача са којима је закључен оквирни споразум. 

Код оцене понуда примљених по појединачном позиву наручиоца, након закључења 
оквирног споразума, примениће се критеријум најнижа цена. У случају  две или више понуда 
имају исту цену доделиће се уговор, или издати поруџбеница, понуђачу који у понуди наведе 
краћи рок испоруке.У случају да ни након тога није могуће одредити најповољнију понуду 
при додели уговора предност ће имати понуђач који понуди дужи гарантни рок, a ако ни 
након свега наведеног није могуће одредити најповољнију понуду, одабраће се понуда путем 
жреба.  
Цене које су дате по појединачном позиву наручиоца, након закључења оквирног 

споразума не могу бити веће од упоредивих тржишних цена и такве понуде биће 

одбијене. 
 

Трајање оквирног споразума је једна година, односно до искоришћења уговорене вредности. 
 

Наведене количине и структура добара у спецификацији су оквирне, јер је у овом 

тренутку немогуће тачно утврдити конкретне потребе за рачунарском опремом до краја 

године, и варираће у односу на спецификацију али у оквиру укупне вредности оквирног 

споразума. 

 

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке су добра –рачунари и рачунарска опрема. 
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 ОРН: 48820000 – сервери, 33195100 – монитори, 30230000- рачунарска опрема, 30213300 – стони 

рачунари, 30213100 – преносиви рачунари. 

 Предмет јавне набавке није обликован  по партијама. 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – Техничке карактеристике добара које су предмет ове 

јавне набавке дате су у Поглављу 6. Конкурсне документације. 

КВАЛИТЕТ- У складу са захтевима из техничке спецификације. 
 
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА 
 
У складу са захтевима из техничке спецификације и појединачним позивима наручиоца по 
појединачно издатим наруџбеницама. 
Сва добра морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у Конкурсној 
документацији. 
У цену морају бити урачунати сви трошкови. 
Наведенa структура добара у спецификацији je оквирнa и биће искоришћена у сврху 

рангирања понуда и одабира понуђача са којима ће бити закључен оквирни споразум. 
Током трајања оквирног споразума структура и количина добара ће бити променљива 

у односу на спецификацију, али у оквиру и до искоришћења укупне вредности оквирног 
споразума. 
Понуда мора да обухвата испоруку свих артикала из Спецификације добара. 
 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 
Предметна добра морају бити упакована од стране испоручиоца, у амбалажи и на начин који 
је прописан за ову врсту добара а који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног 
оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу. У случају видног оштећења 
амбалаже, наручилац ће вратити такав предмет испоруке и тражити од испоручиоца други неоштећен 
Предметна добра морају бити нова и оригинална. 
 
РОК ИСПОРУКЕ – У складу са захтевима из техничке спецификације и појединачним 
позивима наручиоца по појединачно издатим наруџбеницама. 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ - Место испоруке је седиште Наручиоца: Булевар краља Александра 73/I, 
Београд . 
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2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
  

Р.БР. Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. 
Закона 

1 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
2 

 
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђивна за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре 

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 

4 Да је поштовао 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 

 

 
Р БР ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ БР 01/17 
5 

ФИНАНСИЈСКИ 
КАПАЦИТЕТ 

да је у периоду 12 месеци пре објављивања Позива за подношење 
понуда био непрестано ликвидан, тј. да није имао ниједан дан 
неликвидности 

 
6 

РЕФЕРЕНЦЕ  

да је понуђач у претходне три  године пре објављивања јавног 
позива испоручио опрему из спецификације  предметне  набавке,  у  
вредности од  најмање 14 милиона динара УКУПНО, ДОКАЗ : 
Потписане и оверене печатом Потврде претходних наручиоца по 
принципу једна потврда = једно правно лице ( напомена : према 
ЗЈН не може се тражити доказ о годишњем промету већи од 
двоструке вредности ЈН, али овде је реч о трогодишњем периоду и 
испоруци опреме која је предмет поступка.) 

7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Потписан и оверен 

8 МОДЕЛ ОКВИРНОГ 
СПОРАЗУМА 

Потписан и оверен 

9 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О 
НЕЗАВИСНОЈ 
ПОНУДИ 

потписан и оверен 

10 ОБРАЗАЦ БР 10 
СТРУЧНЕ 
РЕФЕРЕНЦЕ 

Потписан и оверен 

 
НАПОМЕНА : Понуђач мора доставити техничку документацију за понуђену опрему 
(опис производа и datasheet ). Техничка документација може бити достављена на енглеском 
језику и мора недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим 
техничким захтевима. Понуђачи могу приложити и фотокопију техничке документације. 
 
Уколико се понуда подноси са подизвођачем :  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75.став1. 
тачке 1 до 4  у ЗЈН на начин одређен чланом 77. ЗЈН, и конкурсном документацијом.  
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Уколико понуду подноси група понуђача : сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
услове из члана 75.став1. тачке 1 до 4 ЗЈН, тако што доказује достављањем доказа из члана 
77. ЗЈН и конкурсном документацијом.Услов из тачке 6. из табеле услова испуњавају заједно. 
 

УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

Доказивање испуњености услова : 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност основних услова као и додатног услова 

из тачке 5. списка услова доказује се достављањем ИЗЈАВЕ којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне и 1 додатни 

услов за учешће у поступку јавне набавке. 

 

Понуђач који достави изјаву у смислу члана 77. став 4. Закона, НЕ ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ из 
члана 77. Став1. 
 
Испуњеност  ДОДАТНОГ услова  из тачке 6. из табеле услова доказује се путем Потписане и 
оверене печатом ПОТВРДЕ ПРЕТХОДНИХ НАРУЧИЛАЦА по принципу једна потврда = једно 
правно лице.  
 
Ако понуда буде оцењена као прихватљива, пре доношења одлуке о додели уговора, 
Наручилац може захтевати од понуђача да у року од 5 дана од пријема писменог позива 
Наручиоца,  достави на увид оригинал или оверену копију о испуњености услова из члана 75. 
ЗЈН ( обавезни услови ). 
Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију 
тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Тражени докази не 
могу бити старији од два месеца од отварања понуда; 
 
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, у складу са чланом 79. Став 7. ЗЈН. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач 
може, уместо доказа приложити писану изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорошћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе.  
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. Понуђач треба да наведе интернет страну на којој су тражени подаци 
јавно доступни.  
 
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 оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума  и да је 
документује на прописан начин. 
 

 
3.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
3.1  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда мора бити сачињена на српском језику осим делова понуде који се односе на 
техничке спецификације који могу бити и на енглеском језику, и приложена техничка 
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документација уз робу. 
 

3.2 ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ 

1) Понуђач подноси понуду у затвореној и печатираној коверти са назнаком „ Понуда за 
јавну набавку добара – рачунари и рачунарска опрема, ЈНМВ 01/17 – НЕ ОТВАРАТИ “, тако 
да се при отварању може проверити да ли је коверта затворена онако како је била предата. На 
полеђини ОБАВЕЗНО написати назив и адресу понуђача, као и контакт особу и контакт 
телефон. 

2) Понуда мора да садржи све доказе наведене у Поглављу 2. (Услови за учешће из чл. 75. и 
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова) и мора бити дата на обрасцима 
из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде 
морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. 

3) Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, у том случају, понуђач, 
односно овлашћени представник групе понуђача попуњава, потписује и оверава печатом  све 
обрасце из конкурсне документације и модел оквирног споразума. 

4) Понуђач који наступа самостално и сваки понуђач из групе понуђача укључујући и   
овлашћеног представника групе понуђача, попуњава, потписује и печатом оверава   Образац 
изјаве о независној понуди. 

5) Овлашћени представник Групе понуђача je понуђач који је у споразуму из члана 81.ЗЈН, 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, одређен као носилац посла, односно као члан групе понуђача који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем. 

6) Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и оверава   
печатом све обрасце из конкурсне документације и модел оквирног споразума. 
 
7) Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 
документација доступна: 
 
- Интернет страница Наручиоца (www.grf.rs); 
 
- Портал јавних набавки Управе за јавне набавке. 
 
8) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ: 
 
17.03.2017. ГОДИНЕ ДО 10,00 ЧАСОВА. 
 

Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу Наручиоца на адреси Булевар краља 

Александра 73, Београд, први спрат, канцеларија 117, пристигла закључно са 17.03.2017. 

године, до 10,00 часова. 
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Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка 
отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је 
неблаговремена. 

9) Место, време и начин отварања понуда: 

 Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана  

17.03.2017. године, у 11,00 часова  
 
на адреси Булевар краља Александра 73, Београд, канцеларија број 147, у присуству чланова 
Комисије за предметну јавну набавку. 
10) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда:  
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати 
поступку отварања понуда дужни су да Наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу 
којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде. 
11) Контакт: nabavke@grf.bg.ac.rs 

3.3  ПАРТИЈЕ - Предметна набавка није обликована по партијама. 

3.4  ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА - Понуде са варијантама нису дозвољене. 

3.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуде да измени, 
допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је 
Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда. 
Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. 
Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношње понуда. 

3.6 УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

3.7 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди 
наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача, 
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. 

Уколико Уговор  између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити 
наведен у Уговору. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на 
број  подизвођача. 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
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испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 
наручиоца. 

Понуђач који наступа са подизвођачем мора самостално да испуни обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН. Такође, подизвођач мора самостално да испуни обавезне 
услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН.  

3.8 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке Овај споразум обавезно садржи податке 

наведене у члану 81. став 4.ЗЈН, и то податке о: 

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

заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

- понуђачу који ће издати рачун; 

- рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 

од 1) до 4) ЗЈН. Услов предвиђен тачком 6. из списка услова, понуђачи из групе понуђача 

испуњавају заједно. 

3.9 ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

Понуђенa добра морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим 

техничким карактеристикама. 

Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна. Рок плаћања је 30 дана од дана 

пријема исправног рачуна, са пратећом документациојом за плаћање. 

Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, 

сукцесивно и сл). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати 

неисправном. 

 

 

3.10 ЦЕНА 

Цена у понуди мора да буде изражена без ПДВ у динарима или у еврима. У случају 

да је цена у понуди изражена у еврима, ради упоређивања и рангирања понуда, 
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прерачун у динаре вршиће се по средњем девизном курсу НБС на дан отварања 

понуда. Плаћање за сваку конкретну испоруку добара, вршиће се у динарској 

противвредности по средњем девизном курсу НБС на дан издавања профактуре. 

3.11 ПОДАЦИ О ОРГАНИМА КОД КОЈИХ СЕ МОГУ ДОБИТИ ПОДАЦИ У ВЕЗИ СА 

ИЗВРШЕЊЕМ УГОВОРА КАДА ЈЕ ПОЗИВ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ 

Позив у предметној јавној набавци није објављен на страном језику. 

3.12 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Средство финансијског обезбеђења којим ће добављачи који су потписници оквирног 

споразума обезбедити испуњење својих обавеза: добављачи који су потписници оквирног 

споразума достављају након закључивања оквирног споразума, а најкасније у року од 7 дана 

од дана закључивања оквирног споразума, једну бланко соло меницу као средство обезбеђења 

за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 

изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, оверену од 

пословне банке изабраног понуђача. 

Уз меницу, добављач доставља менично овлашћење за наручиоца да меницу може попунити 
у складу са оквирним споразумом и закљученим појединачним уговором.  

3.13 ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

3.14 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

Понуђач може у писаном облику на адресу Универзитет у Београду – Грађевински факултет, 
Булевар краља Александра 73, Београд или на e-mail:  nabavke@grf.bg.ac.rs тражити додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, у радно време Наручиоца             
( радним даном од 7.30 – 15. 30 ), најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, а 
Наручилац ће на захтеве понуђача одговорити у писаном облику у року од три дана од дана 
пријема захтева понуђача и истовремено ту информацију ће доставити свим другим 
заинтересованим лицима за која има сазнања да су примила кононкурсну документацију и 
објавити је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. На истом месту ће 
објавити и измене и допуне конкурсне документације. 

Комуникација између попонуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20. ЗЈН, и 

то: путем електронске поште, факса или поште; 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача 

путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 
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друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда. 

Обавештење о продужењу рока биће објављено на Порталу јавних набавки и на интернет 

страни Наручиоца. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

3.15 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

Наручилац може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача додатна 

објашњења која ће помоћи при прегледу, и вредновању понуде, а може и да врши контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 

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 такву понуду 

одбити као неприхватљиву. 

3.16 ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА - Како је предвиђен поступак јавне набавке мале вредности, не постоје 

елементи о којима  ће се преговарати. 

3.17 КРИТЕРИЈУМ 

Наручилац ће закључити оквирни споразум са 5 понуђача који испуњавају услове  прописане 

конкурсном документацијом. 

Критеријум за закључење оквирног споразума ће бити „нajнижа цена“. 

3.18 ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ЦЕНОМ  

У случају да две или више понуда имају исту цену доделиће се оквирни споразум понуђачу 
који у понуди наведе краћи рок испоруке. 
 
У случају да ни након тога није могуће одредити најповољнију понуду при додели оквирног 
споразума узеће се у обзир дужи гарантни рок, a ако ни након свега наведеног није могуће 
одредити најповољнију понуду, одабраће се понуда путем жреба.  
 

3.19 ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
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животне средине, и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде ( Изјава – Образац 5 ). 

 
3.20.САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 Понуда мора да садржи све доказе наведене у Поглављу 5. (Услови за учешће из чл. 75. и 76. 

ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова) и мора бити дата на обрасцима из 

конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају 

бити уредно и читко попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. 

Понуда мора да садржи : 

1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача); 

2. ОБРАЗАЦ 5 – ИЗЈАВА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ( попуњен, потписан и оверен 

печатом) као доказ испуњавања услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

и 76. Закона наведеним у делу 2. Услови за учешће и упутство за доказивање 

испуњености услова за учешће; 

3. ОБРАЗАЦ 6 ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ (потписану и оверену печатом 

понуђача); 

4. ОБРАЗАЦ 7 МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, (попуњен, оверен печатом 

понуђача и обавезно потписан, чиме се понуђач саглашава са садржином модела 

уговора- оквирног споразума из ове документације ) ; 

5. ОБРАЗАЦ 9 ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и оверен 

печатом понуђача; 

6. ОБРАЗАЦ БР 10 СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (потписану и оверену печатом претходних 

Наручилаца по принципу 1 ПОТВРДА= 1 ПРАВНО ЛИЦЕ) ; 

8.  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ПОНУЂЕНУ РОБУ може бити достављена на 
енглеском језику и мора недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности 
одговарају свим техничким захтевима. Понуђачи могу приложити и фотокопију техничке 
документације. 

 

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ- није обавезно подношење образца; 

10.  Прилог П2 може се залепити на коверат понуде која се доставља Наручиоцу. 

 

 
3.21. ГАРАНЦИЈА 
 
Гаранција понуђача на понуђена добара се исказује у обрасцу понуде и рачуна се од дана 
потписивања записника о квантитативно-квалитативном пријему добара која су предмет 
јавне набавке. 
  
3.22. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ 
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Наручилац и понуђач записнички ће констатовати да ли су добра које су предмет јавне 
набавке испоручена у складу са појединачним Уговором ( односно наруџбеницом). 
 
Уколико се записнички констатује да предметна добра не одговарају уговореној количини и 
квалитету, понуђач мора исте испоручити и заменити, у року који се исказује у обрасцу 
понуде а рачуна се од дана састављања записника о рекламацији. 
 
 
 
3.23. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА И 

ОДУСТАЈАЊЕ ОД ИЗБОРА  
 

Биће разматране само понуде које су благовремено предате и прихватљиве. 

Наручилац може одбити понуду због неуобичајено ниске цене, али такође након закључења 

оквирног споразума  може одбити понуду понуђача са којим је закључен оквирни споразум,  

дату по појединачном позиву наручиоца која је већа од упоредиве тржишне вредности 

тражених добара. 

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу члана 107. Закона о јавним 

набавкама. 

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 

објављивања позивана понуду у конкретном поступку јавне набавке : 

1. поступао супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. ЗЈН; 

2.  учинио повреду конкуренције; 

3. доставио неистините податке у понуди или без оправданог разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор, односно оквирни споразум додељен,  

4. одбио да достави доказе и средстав обезбеђења. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да понуђач није испуњавао своје 

обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 

премет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива ( доказ може 

бити правноснажна судска одлука, исправа о реализованом финансијском средству, исправа 

о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, корисника ако нису отклоњене у 

уговореном року, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора.) 

Наручилац може раскинути оквирни споразум са понуђачем који  је три пута узастопно по 

појединачном позиву понуђача пропустио да да понуду, или одбио да да понуду након што је 

са Наручиоцем закључио уговор о оквирном споразуму. 

3.24. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Наручилац најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права.  

3.25. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА - ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. Закона. 

Захтев за заштиту права подоси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права понуђача. 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама Закона. 
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније 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. Закона указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

После доношења одлуке о додели уговора односно оквирног споразума или одлуке о 

обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет 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 члана 149. став 3. и 4. Закона, а 

подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

складу са одредбама члана 150. 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 за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу од 60.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06; шифра плаћања: 153; позив 

на број: број или ознака јавне набавке; сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца или број или 

ознака конкретне јавне набавке, прималац: буџет Републике Србије. 
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4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – страна 1 
 
На основу позива за набавку добара- рачунара и рачунарске опреме у поступку јавне набавке 
мале вредности, означеној као ЈНМВ 01/17, дајем следећу понуду : 
  
Табела 1.  

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 
Назив понуђача: 
 
 
 
Адреса понуђача: 
 
 
 
Име особе за контакт: 
 
 
 
 
e-mail за пријем поште сагласно члану 20. 
Закона о јавним набавкама: 
 
Радно време (уписати податке о радном 
времену у вашој организацији навођењем 
података о радним данима и времену) 
 
 
Телефон: 
 
 
Телефакс: 
 
 
Порески број понуђача (ПИБ): 
 
 
Матични број понуђача: 
 
 
Шифра делатности: 
 
 
Назив банке и број рачуна: 
 
 
Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 
 
 
Лице овлашћено за техничку подршку  
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- СТРАНА 2. 

 

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б) и в) 

Табела 2.  
А) САМОСТАЛНО 

 
 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
 
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: 

 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
1) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

Адреса: 

Матични број: 

 

Порески идентификациони број: 
 
 

Име особе за контакт: 
 
 
Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што 
има места у табели 2. Потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче 
или учеснике у заједничкој понуди.  
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ 
треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у 
заједничкој понуди треба навести у табели 2. Овог обрасца. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - СТРАНА 3. 
 

1. Понуда важи (не краће од 30 дана)____ дана од дана јавног отварања понуда. 
 
2. Укупна понуђена цена без ПДВ-а је  _________________ динара/евра (заокружити 

одговарајућу валуту). 
 
3. Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача. 
 
 
4. Рок плаћања је: 30 дана од дана пријема исправног рачуна. 
 
5. Рок испоруке је :  ________________ од пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица 

Наручиоца (највише 10 дана, односно у складу са појединачним позивом наручиоца). 

 
6. Рок за решавање рекламације je у складу са законом. 
 
7. Понуђени гарантни рок траје (не краћи од 24 месеци) _____ месеци. 
 
8. Документа која су приложена у понуди одговарају оригиналима. 
 
9. Место испоруке је Универзитет у Београду - Грађевински факултет, Булевар краља 

Александра 73/I. 

 

 
Датум ______________________ Понуђач  

М. П.  
Место_______________________ ________________________________ 

 
      
    М. П.       Подизвођач 

 
________________________________ 

 
 
 
 
 
Напомена:  
- Образац понуде је потребно попунити. 
 
- 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 овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и 
печатом оверити образац понуде. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају 
печатом понуђач и подизвођач. 
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5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 
Сагласно члану 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
 
 

ИЗЈАВУ 

 
Понуђач  _________________________________________________   (уписати  назив понуђача), у 
поступку    јавне    набавке    мале    вредности бр 01/17,    за    набавку  добара- рачунара и 
рачунарске опреме испуњава све услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:  

Обавезни услови 
 

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, нису осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања 
мита, кривично дело преваре; 

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. 

4. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на        
раду запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
Додатни услови 

 
5. Понуђач је у периоду 12 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда био 

непрестано ликвидан, тј. да није имао ниједан дан неликвидности. 
 

Датум:____________  Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ М.П. _________________________ 
 
Напомена: уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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6 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 

 

Računar MODEL  1 Minimalne tehničke karakteristike 

Procesor Intel Core i5-6600, osnovna frekvencija 3.3GHz, BOX ili odgovarajući 
Čipset Intel H110    ili odgovarajući 

Memorija 8GB DDR4, 2133MHz 
Hard disk 1TB, SATA III, 64 MB Cache, 7200rpm 

Grafička karta GeForce GT730 1GB DDR3, DVI  / VGA / HDMI   ili odgovarajući 
Kućište sa napajanjem Midi-Tower Atx 600w 
Priključci i proširenja 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port 

- 1 x D-Sub Port 
- 1 x DVI-D Port 

- 4 x USB 2.0 Ports  
- 2 x USB 3.0 Ports 

- 1 x RJ-45 LAN 10/100/1000  
- HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone 

Tastatura Žična, YU USB, dužina kabla min. 1.8 m 
Miš Žični, USB, optički, 1000dpi, dužina kabla min. 1.8 m 

Operativni sistem Bez 
Кoličina : 1 

Monitor  MODEL  1 Minimalne tehničke karakteristike 
Dimenzije ekrana ≥ 23" 

Rezolucija 1.920 x 1.080 
Tip panela IPS 

Odnos stranica 16:9 
Statički kontrast                                                 min. 1000:1 

Osvetljenje min. 250cd/m2 
Ugao vidljivosti min 178/178 

Ostalo DVI VGA 
Količina : 1 

 

Укупна цена рачунара и рачунарске опреме без ПДВ:  ________________ 
 

       + ПДВ  :   _______________ 
 

            Укупно са ПДВ:  _______________ 
 
 
 
Датум: М.П. Потпис понуђача : 
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7.  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – о набавци и испоруци рачунара и рачунарске 

опреме ЈН 01/17 

 
 
Модел оквирног споразума понуђач попуњава, оверава печатом и потписује, чиме 

потврђује да прихвата елементе модела оквирног споразума. 
 
У случају подношења заједничке понуде односно понуде са подизвођачем у моделу  

оквирног споразума навести и све понуђаче из групе понуђача односно све подизвођаче. 

Модел оквирног споразума потписује лице овлашћено од стране сваког понуђача из групе 

понуђача, односно свих подизвођача, а овлашћење за потписивање (код заједничке понуде 

и понуде са подизвођачем) обавезно се прилаже у понуди и представља обавезни услов 

понуде. 
 
Уговорне стране  : 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ул. Булевар краља Александра 
бр.73/I, матични број 07006454, ПИБ 100251144, кога заступа декан проф. др Бранко Божић (у 
даљем тексту: Наручилац) и  
 

1. _________________________________________________,  ул.  
 
_______________бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________, рачун бр.  
 
_________________ код  пословне  банке  ________________    кога  заступа  директор 
 
________________       ( у даљем тексту Добављач ) 
 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 68/15, у 
даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности добара са циљем да 
закључи оквирни споразум са пет Добављача, на период од једне године 
 

- Да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума 
бр.__________од_________ 2017, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум 
између Наручиоца и Добављача 1 до 5; 
 

- Да  је Добављач 1 доставио Понуду код наручиоца заведену под бројем ........ ......која чини 
саставни део овог оквирног споразума, у даљем тексту Понуда Добављача 1; 

 
- Да  је Добављач  2 доставио Понуду код наручиоца заведену под бројем ...... .......која чини 

саставни део овог оквирног споразума, у даљем тексту Понуда Добављача 2; 
 

- Да  је Добављач 3 доставио Понуду код наручиоца заведену под бројем ...... ....... која чини 
саставни део овог оквирног споразума, у даљем тексту Понуда Добављача 3; 

 
- Да  је Добављач 4 доставио Понуду код наручиоца заведену под бројем ....... ........ која 

чини саставни део овог оквирног споразума, у даљем тексту Понуда Добављача 4; 
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- Да  је Добављач 5 доставио Понуду код наручиоца заведену под бројем ...... ......... која 

чини саставни део овог оквирног споразума, у даљем тексту Понуда Добављача 5. 
 
- Овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање наруџбенице. 

 

- Обавеза настаје издавањем појединачне наруџбенице, односно закључењем појединачног 
уговора на основу овог оквирног споразума. 
 

Предмет Оквирног споразума 

Члан 1. 
 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговора и издавање 
наруџбенице  на основу овог оквирног споразума, за набавку и испоруку добара – рачунара и 
рачунарске опреме, између Наручиоца и 5 Добављача. Појединачни уговор и наруџбеница ће 
бити у складу са условима из конкурсне документације за ЈНМВ 01/17, понудом Добављача, 
техничком спецификацијом из конкурсне документације, одредбама овог оквирног споразума и 
стварним потребама Наручиоца. 

 
Подизвођач 

Члан 2. 
Добављач наступа са Подизвођачем ..........................................................................., који 
ће делимично извршити предметну набавку у делу ................................................... .  
 

Вредност опреме – цена 

Члан 3. 
 
Укупна вредност овог оквирног споразума износи______________ динара (без ПДВ -а) односно 
______________    динара (са ПДВ-ом),( Наручилац  приликом потписивања оквирног споразума 
уписује укупну планирану вредност ове набавке ). 
 
Цене на основу којих  су вредноване понуде су исказане у Понуди Добављача, без ПДВ-а. 
 
 

Начин и услови издавања појединачних наруџбеница 

Члан 4. 
Након закључења Оквирног споразума, када настане конкретна потреба Наручиоца за предметом 
набавке, Наручилац ће упутити позив на све адресе са прецизно наведеном врстом робе и 
потребном количином и најповољнијем Добављачу одабраном према критеријуму описаном у 
конкурсној документацији издати Наруџбеницу. 
 
Рок за испоруку  је _______ дана од издавања наруџбенице ( максимум 10 дана, а у изузетно 
хитним случајевима, Наручилац задржава право да тражи и краћи рок испоруке). 
 

Услови и начин плаћања 

Члан 5. 
 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин: 
 
- за сваку испоруку Добављач ће испоставити фактуру која ће бити плаћена у року од  30 дана од 
дана пријема рачуна Добављача, на основу верификоване отпремнице-пријемнице о 
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примопредаји добара. 
 

Уговорна казна 

 
Члан 6. 

Уколико Добављач коме је издата појединачна Наруџбеница на основу овог Оквирног споразума 
не изврши испоруку добара у уговореном року, обавезан је да за сваки дан кашњења уплати 
Наручиоцу износ од 0,5% од вредности конкретне наруџбенице,  с тим да укупан износ уговорне 
казне по тој наруџбеници не може прећи  10 % од вредности конкретне наруџбенице. 
 
Уколико Добављач коме је издата Наруџбеница на основу Оквирног споразума не изврши 
испоруку добара или је делимично изврши, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у 
износу од 10 % вредности конкретне Наруџбенице. 
 
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду 
штете. 
      Виша сила 

Члан 7. 
 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 
уговорних обавеза. 
 
Вишом силом сматрају се природне катастрофе, транспортне несреће, одлуке органа власти и 
други случајеви утврђени Законом. 
 
      Рекламација 

Члан 8. 
 

Добављач гарантује Наручиоцу да је предмет набавке оригиналан, нов, квалитетан и да одговара 
стандардима прописаним за те производе. 
 
Квантитативни и квалитативни пријем добара вршиће овлашћени представници Наручиоца и 
Добављача и записнички утврдити усаглашеност испоручених добара са техничком 
спецификацијом Наручиоца према техничкој спецификацији у конкурсној документацији и 
појединачном позиву наручиоца. Записник потписују обе стране. 
 
О видљивим недостацима Наручилац одмах упозорава Добављача и уколико се приликом 
испоруке утврди да добра не одговарају захтевима Наручиоца односно техничкој спецификацији 
и стандардима, роба ће бити враћена Добављачу на његов терет и на његов трошак и биће 
захтевано од Добављача да отклони уочене недостатке или му преда друго добро без недостатка 
(испуњење Уговора).  
 
О скривеним недостацима, Наручилац обавештава Добављача писменим путем, одмах након 
њиховог откривања, и има право да робу врати Добављачу на његов терет и на његов трошак и 
захтева од Добављача да отклони уочене недостатке или му преда друго добро без недостатка 
(испуњење Уговора). 
 
Ако Добављач не поступи по рекламацији Наручиоца у законском року од дана пријема захтева, 
Наручилац има право да раскине Уговор као и право на накнаду штете. 

Средства финансијског обезбеђења 
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Члан 9. 
 
Добављач се обавезује да најкасније у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног 
споразума, преда Наручиоцу једну бланко соло меницу, као обезбеђење за добро извршење 
посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 
 
Уз менице се доставља и потврда о регистрацији меница и копија картона депонованих потписа 
код банке, оверен печатом банке, не старијим од 30 дана од дана закључења уговора.  
 
Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума. 
 
      Гаранција 

    
Члан 10. 

 
ГАРАНЦИЈА –  приликом сваке испоруке добара загарантована су  сва права купаца према 
Закону о заштити потрошача. 
 
Испоручилац се обавезује да ће уз испоруку добара приложити гаранцију ( Гарантни лист )  за 
испоручена саобразна добра према техничкој спецификацији у појединачном позиву наручиоца и 
обавезује се да ће испоручена саобразна добра исправно функционисати у понуђеном гарантном 
року. 
 
Гарантни рок траје _____ месеци ( минимум 24 месеца). 
 
Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичног квантитативно - квалитативног пријема 
добара. 

Раскид Оквирног споразума 

 

Члан 11.  
 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Оквирни споразум као и појединачни 
уговор закључен након оквирног споразума, у случају када друга страна не испуњава своје 
уговором преузете обавезе, у писменој форми. Наручилац може раскинути Оквирни споразум са 
добављачем који је три пута по појединачном позиву понуђача пропустио да да понуду или 
одбио да да понуду након што је са Наручиоцем закључио Оквирни споразум. 
 
Страна која намерава да раскине Оквирни споразум, дужна је да другу уговорну страну 
писменим путем обавести о својој намери. По истеку 7 (седам) дана од дана пријема писменог 
обавештења, Оквирни споразум ће се сматрати раскинутим. 
 

Остале одредбе 

 

Члан 12. 
Оквирни споразум  ступа на снагу даном потписа од стране уговорних страна. 
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 Измене и допуне Оквирног споразума као и појединачног Уговора врше се у писменој форми. 
 
За све што није предвиђено Оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и други прописи који регулишу област јавних набавки. 
 

Члан 12. 
 
Уговорне стране се обавезују да ће све евентуалне спорове настале у вези са Оквирним 
споразумом као и појединачним Уговором закљученим након Оквирног споразума и поводом 
њега решавати споразумно и кроз закључивање Анекса на исти. Уколико до споразума не дође, 
уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 
 

Члан 13. 
 
 
Оквирни споразум  је сачињен у (  ) примерка, од чега по 2 (два) за сваку уговорну страну. 
 
 
ДОБАВЉАЧ:        НАРУЧИЛАЦ: 
 

МП   МП 
 
 
Име и презиме овлашћеног лица       Декан проф.др Бранко Божић,   

 

 

 

 
 
 
 
Напомена : број примерака уговора зависи од броја Добављача са којима ће бити закључен 
Оквирни споразум. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ- 
ЈНМВ 01/17  
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Сагласно члану 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________________ (навести 
назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

 

Р.б. 
Износ трошкова у динарима 

 

Врста трошкова  

 
  

    1  
    2  
    3 
 
    4 
 
    5  
   6 
 
   7 
 
   8  
   9 
 
   10 
 
   11  
   12  

Укупно без ПДВ-а  
Укупно са ПДВ-ом 

 
 
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац 
је, сходно члану 88. став 3. Закона, 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. 
 
 
Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 
 
Место:____________ (М.П.) _________________________ 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 

 
 

__________________________________________________________ (навести назив и 
адресу понуђача) 

 
даје следећу изјаву: 

 
 

 

ИЗЈАВА О 

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у 
поступку јавне набавке предметних добара, број ЈНМВ 01/17, поднео независно, без договора 
са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________

 (М.П.) 
 
 
НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручилац 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 2 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 лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверана печатом. 
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10. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ – СТРУЧНА РЕФЕРЕНЦА 

НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА: 
СЕДИШТЕ: 
УЛИЦА И БРОЈ: 
ТЕЛЕФОН: 
МАТИЧНИ БРОЈ: 
ПИБ: 

ПОТВРДА ПРЕТХОДНОГ КУПЦА / НАРУЧИОЦА којом се потврђује да је понуђач 
___________________________________________________________________, (назив и 
седиште понуђача),купцу/наручиоцу извршио испоруку следећих добара : 
 
__________________________________________ (који су предмет ове јавне набавке). 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) под (2) Закона о јавним набавкама, издаје се 

Потвда се издаје на захтев понуђача ___________________________________ (назив понуђача) 
ради учешћа у ЈНМВ 01/17 за набавку добара – рачунари и рачунарска опрема, за потребе 
Универзитета у Београду – Грађевинског факултета, и у друге сврхе се не може користити. 

Вредност наведене испоруке: ___________________ (без ПДВ) 

Временски период у коме су реализоване испоруке: ________________________ 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

М.П.        Законски заступник У _____________ 

Дана_____________ 

Попунити сва поља и све податке купца / наручиоца. По потреби, образац умножити у више 
примерака и попунити за сваког купца / наручиоца. Потврду оверава печатом и потписом 
законски заступник претходног купца/наручиоца. Унети датум и место овере. 
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Прилог П1 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 
 
На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промет, 
 
ДУЖНИК:   Пун назив и седиште:__________________________________ 
 
(издавалац менице)  ПИБ: __________ Матични број:___________ 
 

Текући рачун:________________    код: _______________(назив 
банке), 

 
И з д а ј е 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 
 
КОРИСНИК:  Пун назив и седиште: Универзитет у Београду-Грађевински факултет, Булевар 

краља Александра бр 73/I 
(поверилац)  

ПИБ: 100251144 Матични број:07006454 
Текући рачун:840-1437666-41 код: Управе за Трезор, 

 
Предајемо Вам 1( једну) потписану и оверену бланко-сопствену меницу сер.бр. 
____________, и овлашћујемо _  
__________ (пун назив и седиште корисника) као Повериоца, да предату меницу може 
попунити до максималног износа од __________ динара (словима 
 
_______________________________________ динара) по Уговору о 
_________________________ (навести предмет уговора)број __________________ од 
___________ године као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то 
на терет свих рачуна који су отворени код банке: 
 
________________________________________________________(назив банке и бр. текућег 
рачуна). 
 
На основу овог овлашћења, Наручилац _________________________________може попунити 
меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 10% од укупно уговорене 
вредности набавке добара, а у случају да дужник не изврши уговорене обавезе у 
предвиђеном року. 
 
Дужник се одриче права на: 
 

- повлачење овог овлашћења;  
 

- опозив овог овлашћења;  
 

- стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;  
 

- сторнирање задужења по овом основу за наплату.  
 
Менице су потписане од стране овлашћеног лица. 
 
Прилог: Бланко оверена меница серијски број ____________________ . 
 
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Наручиоца, а један за 
Понуђача.  
 
У Београду, _________. године 
 
______________________________ 
 
(потпис одговорног лица и печат) 
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ПРИЛОГ П 2 

 
ПОШИЉАЛАЦ : 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________  

 

 

АДРЕСА ПРИМАОЦА - НАРУЧИОЦА: 
 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ГРАЂЕВИНСКИ  ФАКУЛТЕТ 

 

Булевар краља Александра 73, 11120 Београд,  Србија 

 
 
 
 
 

ПОНУДА 
 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 

ЈНМВ 01/17 
 

 - НЕ ОТВАРАТИ- 
 


