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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац:  Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању 

Адреса:  Београд, Булевар Михајла Пупина 2 

Контакт: nat.javnenabavke@gmail.com 

Интернет страница: http://www.nat.rs/ 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, а на 

основу члана 39. и 61. Закона и подзаконских аката којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број МВ/03/19 је набавка добара - рачунарске опреме: сервера за базе 

података и одговарајућих лиценци. 

Назив и ознака из ОРН: 48823000 - сервери датотека; 48900000 - разни програмски пакети и 

рачунарски системи. 

 

4. Партије 

 

Набавка није обликована по партијама. 
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II   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБРА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Спецификација физичког сервера: 

 

Кућиште и формат: 

 

•    RACK формат са елементима за уградњу RACK орман, висина 1U; 

•    LCD дисплеј на предњој страни који показује статус сервера и могуће грешке; 

•    Заштитна маска са могућношћу закључавања. 

 

Процесор: 

 

•   Мин. 2 x Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) 

DDR4-2400 

 

Радна меморија: 

 

•    Мин. уграђено 128GB ECC DDR4 2400 MHz registered; 

•    Меморијски модули са мин. 16GB меморије по комаду; 

•    Мин. 24 меморијска слота, прошириво до 1.5TB. 

 

Хардвер: 

 

•    2 x 32GB SD mirrored; 

•    Мин. 2 x Hot plug редудантна напајања минималне снаге 450W; 

•    Мин. 8 x вентилатора. 

 

Повезивање: 

 

•   Мин. 8x1Gbit Ethernet портова, реализованих са најмање три независне PCI express 

картице; 

•  Мин. 1xLAN port (RJ45) за remote management сервера, укључена виртуелна KVM 

конзола и истовремени приступ до 6 администратора ођедном преко HTML 5 интерфејса; 

•  Укључен модул који обезбеђује WiFi или bluetooth комуникацију са Android или iOS 

мобилним уређајима и омогућава доделу IP адресе управљање сервером и промену BIOS 

поставки као и увид у инвентар, радни статус и логове; 

•   Мин. 1xKVM кабл за повезивање на постојећи KVM s2-0801 свич (RJ45<->VGA+ 

USB). 

 

Software: 

 

У склопу серверске конфигурације испоручити системски software и то: 

•   VMware ESXi преинсталиран на SD картици и једну лиценцу Windows Server Standard 

2019 16c. 

 

Гаранција: 

 

•   3 године бесплатни рад и делови на локацији корисника, могућност провере трајања и 

врсте гаранције на сајту произвођача. 
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Спецификација мрежног складишта: 

 

•  Модел NetAPP 2750 или одговарајуће; 

•   Мора да има редундантне контролере, напајања и вентилаторе (no single point of failure), 

уз замењивост свих редундантних компонената без прекида рада; 

•  Мора да подржава SAS, SSD и SATA/NL-SAS дискове; 

• Систем мора бити понуђен са минимум два storage контролера у редундантној 

active/active конфигурацији, са укупно минимум 64GB controller based меморије; 

•  У конфигурацији мора бити укључено додатно укупно минимум 2TB controller based 

read cache-a, оствареног преко NVMe технологије; 

•  Са два storage контролера систем мора да подржава минимум 144 диска; 

•  Мора бити проширив до минимум 24 storage контролера у NAS окружењу, који морају 

бити у multi-nodnom активном кластеру креирајући један storage систем. Тако проширена, 

storage платформа мора бити јединствен логички систем као и пре; 

•  Процес проширивања додатним дисковним shelf-овима и storage контролерима мора 

бити in-line и non-distruptive; 

•  Приликом проширивања, конекција између основног shelf-а са контролером и додатних 

дисковних shelf-ова мора се остваривати искључиво преко 12Gb SAS конекције; 

•  Максимално проширен стораге систем, мора да подржава минимум 1728 дискова; 

•  Решење мора имати укључене FC; FCoE; iSCSI; NFS; pNFS; CIFS/SMB протоколе. 

 

Систем мора имати:  

 

•  Минимум 8 x 10GbE BASE-T host интерфејса; 

• На траженим host интерфејсима мора постојати могућност коришћења iSCSI, FCoE, 

NFS и CIFS протокола у исто време; 

• Систем мора бити unified решење, односно мора у оквиру јединствене целине, на 

редундантним storage контролерима, пружати SAN (block) и NAS (file) функционалности. 

Ове функционалности се не смеју пружати коришћењем додатних уређаја. 

 

Потребно је понудити следећи физички капацитет: 

 

•  24 x 900GB SAS 10K rpm или већег капацитета на истој диск технологији; 

• RAID заштита на понуђеним дисковима мора имати могућност истовременог отказа 

било која три диска у RAID групи без губитка података; 

• Систем мора подржавати коришћење SSD и HDD дискова на истом делу дељених 

података, а ради побољшања перформанси уписивања и читања података; 

•  Систем мора подржавати мешање SSD и HDD дискова унутар исте полице; 

•  Систем мора да има могућност креирања логичких дискова који могу аутоматски, без 

интервенције корисника, повећавати и смањивати своју величину без прекида рада 

уређаја, уз могућност дефинисања већег логичког простора од алоцираног физичког 

простора (thin provisioning). Функционалност мора постојати на целом понуђеном 

капацитету система; 

•  Систем мора да има inline дедупликацију и компресију. Обе технологије морају радити 

на нивоу блока података, како у NAS тако и SAN окружењу. Тражена функционалност 

мора бити понуђена за систем без ограничавања на понуђени капацитет као и без 

коришћења додатних уређаја; 

• Систем мора подржавати енкрипцију на нивоу појединачних volume-а. Лиценца за 

максимално подржан број volume-а мора бити укључена у цену; 
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• Систем мора имати могућност прављења инстант point-in-time snapshot-ова без 

ограничавања на понуђени капацитет. Мора бити укључена лиценца за максималан број 

подржаних snapshot-ова на понуђеном систему; 

•  Систем мора да подржава controller based репликацију; 

•  Систем мора да подржи следеће оперативне системе: Windows® 2000, Windows Server® 

2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Linux®, Oracle® 

Solaris, AIX, HP-UX, Mac® OS, VMware®, ESX; 

•  Систем мора да има GUI management software за управљање и надгледање инсталиран 

на самим контролерима и доступан кроз стандардне web browser-е; 

•  Систем мора имати cloud базирана решења са истим управљачким интерфејсом и од 

истог произвођача на свим великим cloud платформама (AWS, Azure, GPC); 

•  Систем треба понудити са 3 године произвођачке hardware и software гаранције. 

 

 

Спецификација мрежног switch-а: 

 

•  Catalyst 2960-X 24 GigE, 4x1G SFP, LAN Base са 4x1000BASE-T SFP transceiver модула. 

 

 

У складу са чланом 19. став 2. Закона, Наручилац дозвољава могућност исказивања 

понуђене цене у валути евро (€), и у том случају ће се за прерачун у динаре користити 

одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето 

отварање понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П.         Потпис понуђача 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЦИОНАЛНО ТЕЛО ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ 

КВАЛИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке добара – рачунарска опрема: сервер за базе података и одговарајуће лиценце, 

редни број: МВ/03/19 

страна  7 од 30 

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

76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова 

за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у 

следећој табели, и то: 

 

 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 2. у 

поглављу VI ове конкурсне 

документације), којом 

понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 

75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. 

ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом 

 

Да он и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази 

у време. подношења понуде (чл. 75. 

ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

 

 

 

 



НАЦИОНАЛНО ТЕЛО ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ 

КВАЛИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке добара – рачунарска опрема: сервер за базе података и одговарајуће лиценце, 

редни број: МВ/03/19 

страна  8 од 30 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити и додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 

 

 
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

Да понуђач има најмање Gold 

партнерски статус са 

произвођачем NetApp, са 

сертификацијом за пружање 

услуга подршке; 

Достављање фотокопије одговарајућих 

партнерских сертификата. Наручилац задржава 

право да накнадно, у поступку оцене понуда, 

захтева од понуђача доставу оригинала или 

оверене фотокопије на увид. 

 

Да понуђач има Овлашћење 

произвођача NetApp да је 

овлашћен да продаје 

производе и услуге на 

територији Републике Србије; 

Достављање фотокопије овлашћења произвођача 

NetApp, насловљеног на Наручиоца и на 

предметни поступак јавне набавке. Наручилац 

задржава право да накнадно, у поступку оцене 

понуда, захтева од понуђача доставу оригинала 

или оверене фотокопије на увид. 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних 

у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4, у складу са чл. 77. 

ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 2. у поглављу V ове 

конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

до 4) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том 

случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 3. у 

поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 

заједно. У том случају ИЗЈАВА (Обрасци 1. и 2. у поглављу V ове конкурсне 

документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом. 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује се 

на следећи начин: 

 

1) Да понуђач има најмање Gold партнерски статус са произвођачем NetApp, са 

сертификацијом за пружање услуга подршке: Фотокопијом одговарајућих 

партнерских сертификата, са напоменом да Наручилац задржава право да накнадно, у 

поступку оцене понуда, захтева од понуђача доставу оригинала или оверене фотокопије 

на увид. 



НАЦИОНАЛНО ТЕЛО ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ 

КВАЛИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке добара – рачунарска опрема: сервер за базе података и одговарајуће лиценце, 

редни број: МВ/03/19 

страна  9 од 30 

2) Да понуђач има Овлашћење произвођача NetApp да је овлашћен да продаје 

производе и услуге на територији Републике Србије: Фотокопијом овлашћења 

произвођача NetApp, насловљеног на Наручиоца и на предметни поступак јавне набавке, 

са напоменом да Наручилац задржава право да накнадно, у поступку оцене понуда, 

захтева од понуђача доставу оригинала или оверене фотокопије на увид. 

 

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

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

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

да је документује на прописани начин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум М.П.  Потпис понуђача 
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IV   КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума "најнижа 

понуђена цена". 

 

Елементи критеријума, односно начин како ће наручилац извршити доделу уговора 

у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 

понуђеном ценом: 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу укупну понуђену цену, наручилац ће 

уговор доделити понуђачу који буде понудио краћи рок испоруке за добра - рачунарску 

опрему: сервер за базе података и одговарајуће лиценце. 

Уколико и по том критеријуму понуде буду једнаке, понуђач коме ће бити додељен уговор 

ће бити извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 

поднели прихватљиве понуде у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона, са истом 

најнижом понуђеном ценом о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 

што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 

те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који 

не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЦИОНАЛНО ТЕЛО ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ 

КВАЛИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке добара – рачунарска опрема: сервер за базе података и одговарајуће лиценце, 

редни број: МВ/03/19 

страна  11 од 30 

V   ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

 

 

 

 

 

1) Образац понуде (Образац 1); 

 

2) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних за учешће у поступку јавне 

набавке из члана 75. ЗЈН (Образац 2); 

 

3) Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. ЗЈН (Образац 3); 

 

4) Образац трошкова припреме понуде (Образац 4); 

 

5) Образац изјаве о независној понуди (Образац 5). 
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1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку добара - рачунарске 

опреме: сервера за базе података и одговарајућих лиценци, редни број МВ/03/19, 

наручиоца: Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању. 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: 
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, 

односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:   

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 
Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има 

већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  
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2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а 

уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 

образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 
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5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, РОК ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ, 

ГАРАНЦИЈА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

Цена у РСД или у еврима (€) без ПДВ-а за сервер 

за базе података и одговарајуће лиценце: 
 

Цена у РСД или у еврима (€) са ПДВ-ом за сервер 

за базе података и одговарајуће лиценце: 
 

Начин и рок плаћања: 

У складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама ("Сл. 

гласник РС", 119/12, 68/15 и 113/17), 

односно максимално 45 дана од дана 

пријема исправно испостављеног рачуна 

(фактуре) 

 

Рок испоруке: 

 

_________ дана од дана закључења 

уговора 

Гарантни рок: 
___________ месеци од дана испоруке 

предметних добара 

Рок важења понуде: 
дана (не краћи од 30 дана од дана 

отварања понуде) 

 

У складу са чланом 19. став 2. Закона, Наручилац дозвољава могућност исказивања 

понуђене цене у валути евро (€), и у том случају ће се за прерачун у динаре користити 

одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето 

отварање понуда. 

 

 

 

                       Датум                Понуђач 

      М. П.  

       

 _____________________________                        ______________________________ 

 
 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу 

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач ____________________________________________ у поступку јавне набавке 

добара - рачунарске опреме: сервера за базе података и одговарајућих лиценци, редни 

број МВ/03/19, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

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

2) Понуђач он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) 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 

(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. 

ст. 2 Закона); 

 

 

 

 

 

Датум М.П.  Потпис понуђача 

 

 

 

  

 

 

 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно. 

 

 

 

 

 

 



НАЦИОНАЛНО ТЕЛО ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ 

КВАЛИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке добара – рачунарска опрема: сервер за базе података и одговарајуће лиценце, 

редни број: МВ/03/19 

страна  17 од 30 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу 

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач ____________________________________________ у поступку јавне 

набавке добара - рачунарске опреме: сервера за базе података и одговарајућих лиценци, 

редни број МВ/03/19, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

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

2. Подизвођач он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 

75. ст. 2 Закона); 

 

 

 

 

 

Датум М.П.  Потпис подизвођача 

 

 

 

  

 

 

 

 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица подизвођача и оверена печатом. 
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4. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____________________________________ 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС 

ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

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

од наручиоца накнаду трошкова. 

 

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

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

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

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

понуди. 

 

 

 

Датум М.П. Потпис понуђача 

 

 

 

  

 

 

 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН понуђач ________________________________________ даје 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке добара - рачунарске опреме: сервера за базе података и 

одговарајућих лиценци, редни број МВ/03/19, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум М.П. Потпис понуђача 

 

 

 

  

 

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 

може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 

је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се 

уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 

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

 

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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VI   МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Напомена: 

- Модел уговора попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац 
посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор. 

Mодел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.  Ако понуђач без оправданих разлога 

одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ 
негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

Понуђач је обавезан да модел уговора у једном примерку попуни на одговарајућим местима, с тим да овлашћено лице понуђача модел 

уговора потпише и овери печатом понуђача чиме потврђује сагласност са текстом уговора. 
- У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више подизвођача, у уговору морају бити наведени 

сви подизвођачи. Иста одредба важи и за групу извођача или учесника у заједничкој понуди. 
 

 

Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, са 

седиштем у Београду, улица Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд, матични 

број: 17911988, ПИБ: 110628248, (у даљем тексту: Наручилац), коjе заступа директор 

проф. др Јелена Кочовић, и 

 

_________________________________, из __________________________________, 

улица ________________, број ______, матични број ______________________, ПИБ 

(у даљем тексту: Добављач), кога заступа директор ______________________ 

 
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима: 

 а) __________________________________________________________________ 

 б) ___________________________________________________________________ 

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати са подизвођачима/подизвршиоцима, а ако наступа са 

подизвођачима прецртати са понуђачима из групе понуђача и попунити податке). 

 

закључили су: _____________ 2019. године 

 

 

УГОВОР О КУПОВИНИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - СЕРВЕРА ЗА БАЗЕ 

ПОДАТАКА И ОДГОВАРАЈУЋИХ ЛИЦЕНЦИ 

 

 

 Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац, на основу чл. 39., 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама 

Сл. гласник РС", брoj 124/2012, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), а на основу 

позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца, спровео поступак јавне набавке мале вредности 

добара - рачунарске опреме: сервера за базе података и одговарајућих лиценци, 

редни број МВ/03/19; 

- да је Добављач у својству понуђача доставио понуду број _______________ од 

___________ 2019. године (у даљем тексту: Понуду), која у потпуности испуњава 

захтеве наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора; 

- Да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона донео Одлуку о додели уговора 

број: ____________ од __________ 2019. године и Добављачу доделио уговор о 

куповини рачунарске опреме: сервера за базе података и одговарајућих лиценци. 
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Члан 1. 

 Предмет овог уговора је набавка рачунарске опреме: сервера за базе података и 

одговарајућих лиценци (у даљем тексту: Опреме), у свему према Понуди и поглављу II 

конкурсне документације за предметну јавну набавку: Врста, техничке карактеристике, 

квалитет, количина и опис добра које је предмет јавне набавке, који су у прилогу и чине 

саставни део овог уговора. 

 

Члан 2. 

 Укупна цена Опреме износи __________ динара без ПДВ-а, односно ___________ 

динара без ПДВ-ом (у даљем тексту: уговорена цена). 

 Уговорне стране су сагласне да је уговорена цена фиксна и да се не може се мењати 

након закључења овог уговора. 

 Уговорне стране су сагласне да су у уговорену цену урачунати сви трошкови 

Добављача неопходни за испоруку Опреме (царине, транспортни трошкови и остали 

зависни трошкови). 

 Наручилац се обавезује да цену из става 1. овог члана исплати Добављачу, уплатом 

на рачун  бр. ___________________ код ___________________ банке у року од 

максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна (фактуре), у складу 

са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. 

гласник РС", 119/12, 68/15 и 113/17). 

 

Члан 3. 
 Продавац се обавезује да ће испоручити искључиво нову и оригиналну опрему у 

неотпакованој амбалажи, са доказом о ауторизацији произвођача. 

 Добављач је дужан да Наручиоцу испоручи Опрему у року од _______ дана од дана 

закључења уговора, у свему према Понуди и поглављу II конкурсне документације за 

предметну јавну набавку: Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добра које је предмет јавне набавке, који су у прилогу и чине саставни део овог уговора. 

 Преузимање добара из члана 1. овог уговора извршиће се у седишту Наручиоца или 

на локацији коју Наручилац одреди. 

 Ризик случајне пропасти или оштећења Опреме до дана испоруке сноси Добављач, 

а по извршеној испоруци Наручилац. 

 Примопредаја Опреме извршиће се записнички, са констатациом места и дана 

испоруке, као и подацима о овлашћеним лицима која врше предају, односно пријем 

Опреме. 

 У случају записнички утврђених недостатака у квалитету Опреме, односно ако 

испоручена Опрема не одговара опису из члана 1. овог уговора, Добављач је дужан да 

отклони уочене недостатке, без накнаде, најкасније у року од 72 сата од сата сачињавања 

записника о рекламацији, односно да испоручену Опрему замени новом. У супротном, 

Наручилац задржава право да раскине уговор и активира средство обезбеђења за добро 

извршење посла. 

Члан 4. 

 Добављач гарантује Наручиоцу за исправност Опреме по гаранцији, односно 

гарантном листу произвођача. 

 Временски период гаранције за Опрему је __________ месеци од дана испоруке 

Опреме. 

 Гарантни услови и рокови општих и појединачних гаранција прецизираних у 

гарантном листу не могу бити неповољнији од истих услова и рокова које произвођач 

Опреме даје за тржиште Републике Србије. 
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 Уредно попуњену и оверену гаранцију Добављач је дужан да преда Наручиоцу 

приликом испоруке Опреме, заједно са пратећом документациом и упутствима. 

 У гарантном року, Добављач је дужан да о свом трошку отклони све неисправности 

Опреме покривене гаранцијом, односно да замени њене делове у случају непоправљивог 

квара. 

 Добављач одговара за материјалне недостатке Опреме који су постојали у моменту 

преласка ризика на Наручиоца, без обзира да ли су му исти били познати, као и за оне 

материјалне недостатке који се појаве по преласку ризика на Наручиоца, ако су 

последице узрока који је постојао пре тог момента. 

 Добављач одговара за евентуално постојање неког права трећег лица, које 

искључује или ограничава права Наручиоца на Опреми, о чијем постојању Наручилац 

није обавештен, нити је пристао да набави Опрему оптерећену правом трећег. 

 

Члан 5.   
 У тренутку потписивања овог уговора Добављач, као средство финансијског 

обезбеђења доставља Наручиоцу: 

 - бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, оверену и 

потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 

47а Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2002 и 5/2003 и ''Службени 

гласник РС" бр. 43/04, 62/06, 11/09 - др. закон, 31/11 и 139/14 - др. закон) и Одлуком о 

ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (''Службени 

гласник РС'', бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17), са роком важења који је најмање три (3) дана 

дужи од истека рока важности овог уговора. 

 - менично овлашћење да се меница у износу од 10% вредности овог уговора без 

ПДВ-а, без сагласности Продавца може поднети на наплату у случају не извршења 

уговорних обавеза или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих 

обавеза. 

 - потврду о регистрацији менице; 

 - копију картона депонованих потписа код банке на којима се јасно види депоновани 

потпис и печат Продавца, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 

дана од дана закључења овог уговора). 

 Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. 

 У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази. 

 По завршеном послу наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев 

Продавца. 

Члан 6.   
 Уговорне стране су сагласне да све трошкове и обавезе везане за набавку Опреме 

сноси Добављач. 

 

Члан 7.   
 Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања писмено 

обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка 

јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 

Члан 8. 
 Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране 

ће покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда 

у Београду. 
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 На све што није регулисано одредбама овог уговора, примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 

Члан 9.   
 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица 

уговорних страна. 

 Уговор се закључује на период до извршења уговорних обавеза обе уговорне 

стране. 

 

Члан 10. 
 Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по три примерка 

задржавају и Наручилац и Добављач. 

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА 

 

ЗА ДОБАВЉАЧА 

 

НАЦИОНАЛНО ТЕЛО ЗА 

АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ 

КВАЛИТЕТА У ВИСОКОМ 

ОБРАЗОВАЊУ 

 

 

 

__________________________________ 

Проф. др Јелена Кочовић, директор 

 

 

__________________________________ 

, директор 
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VII   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

Уколико је неки од докумената на страном језику понуђач, поред тог документа мора да 

достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној 

документацији није другачије назначено. 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

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

први пут отвара. 

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

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

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

Понуду доставити на адресу: Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у 

високом образовању, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд, Србија, Палата 

"Србија", источно крило, четврти спрат, канцеларија 477, са назнаком: 

"Понуда за јавну набавку добара - рачунарске опреме: сервера за базе података и 

одговарајућих лиценци, редни број МВ/03/19 - НЕ ОТВАРАТИ". 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

08.11.2019. године до 09:00 часова. 

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

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

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

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

понуде. 

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

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

неблаговременом и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, са 

назнаком да је поднета неблаговремено. 

Јавно отварање понуда обавиће се дана 08.11.2019. године са почетком у 09:30 

часова, у просторијама наручиоца, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд, Србија, 

Палата "Србија", источно крило, четврти спрат, канцеларија 477, уз присуство 

овлашћених представника понуђача. 

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе 

наручиоцу писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је 

заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица 

понуђача. 

Понуда мора да садржи: 

 попуњену, од стране понуђача потписану и печатом оверену техничку спецификацију 

из главе II ове конкурсне документације - Врста, техничке карактеристике, квалитет, 

количина и опис добра које је предмет јавне набавке; 

 попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде из главе V 

ове конкурсне докуменнтације; 

 попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су садржане у 

обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац "трошкови 

понуде" није неопходно попунити и потписати; 

 попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора. 

Понудом мора бити доказано испуњење обавезних услова, као и посебних захтева 

наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде. 
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Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и 

да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена 

због битних недостатака понуде. 

Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за 

попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма се не могу мењати. 

У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном 

обрасцу из конкурсне документације, такве ће се понуда сматрати неисправном и као 

таква ће бити одбијена. 

Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној 

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

једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 

образацакоји подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној 

понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона),којиморају бити потписани и оверени печатом од стране 

свагог понуђача из групе понуђача.У случају да се понуђачи определе даједан понуђач из групе потписује и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији(изузев образаца којиподразумевају давање изјава под материјалном 

и кривичном одговорношћу),наведено треба дефинисати споразумомкојим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

3. ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Национално тело за 

акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, Булевар Михајла Пупина 2, 

11070 Београд, Србија, Палата "Србија", источно крило, четврти спрат, канцеларија 477, 

са назнаком: 

"Измена понуде за јавну набавку добара - рачунарске опреме: сервера за базе 

података и одговарајућих лиценци, редни број МВ/03/19, - НЕ ОТВАРАТИ" или 

"Допуна понуде за јавну набавку добара - рачунарске опреме: сервера за базе 

података и одговарајућих лиценци, редни број МВ/03/19, - НЕ ОТВАРАТИ" или 

"Опозив понуде за јавну набавку добара - рачунарске опреме: сервера за базе 

података и одговарајућих лиценци, редни број МВ/03/19, - НЕ ОТВАРАТИ" или 

"Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - рачунарске опреме: сервера за 

базе података и одговарајућих лиценци, редни број МВ/03/19, - НЕ ОТВАРАТИ". 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

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

и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

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

заједничких понуда. 

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

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

подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

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

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

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

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

извршење набавке поверити подизвођачу. 

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

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

набавци. 

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

наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

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

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

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

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

поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Сваки члан групе понуђача који учествује у кумулативном испуњавању одређеног услова 

копира или штампа, попуњава, потписује, печатом оверава и доставља наведене обрасце 

у оквиру заједничке понуде. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Плаћање ће се извршити у року који не може бити дужи од 45 дана, од дана достављања 

фактуре, оверене од стране овлашћеног лица наручиоца, чиме се потврђује да је услуга 

извршена. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да 

захтева аванс. 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Добављач гарантује купцу за исправност испоручене Опреме по гаранцији, односно 

гарантном листу произвођача. 

Гарантни услови и рокови општих и појединачних гаранција прецизираних у гарантном 

листу не могу бити неповољнији од истих услова и рокова које произвођач Опреме даје 

за тржиште Републике Србије. 

Уредно попуњену и оверену гаранцију Добављач је дужан да преда Наручиоцу приликом 

испоруке Опреме, заједно са пратећом документациом.  

У гарантном року, Добављач је дужан да о свом трошку отклони све неисправности 

Опреме покривене гаранцијом. 

Добављач одговара за материјалне недостатке Опреме који су постојали у моменту 

преласка ризика на Наручиоца, без обзира да ли су му исти били познати, као и за оне 

материјалне недостатке који се појаве по преласку ризика на Наручиоца, ако су 

последице узрока који је постојао пре тог момента. 
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Добављач одговара за евентуално постојање неког права трећег лица, које искључује или 

ограничава права Наручиоца на Опреми, о чијем постојању Наручилац није обавештен, 

нити је пристао да набави Опрему оптерећену правом трећег. 

9.3. Захтеви у погледу рока испоруке добара 

Добављач је дужан да купцу испоручи Опрему у свему према Понуди и поглављу II 

конкурсне документације за предметну јавну набавку: Врста, техничке карактеристике, 

квалитет, количина и опис добра које је предмет јавне набавке. 

9.4. Захтеви у погледу рока важења понуде 

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

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

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

1

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

У ПОНУДИ У складу са чланом 19. став 2. Закона, Наручилац дозвољава могућност исказивања 

понуђене цене у валути евро (€), и у том случају ће се за прерачун у динаре користити 

одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето 

отварање понуда. 

Цена мора бити исказана у динарима или у еврима (€), са и без пореза на додату вредност, 

са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 

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

вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

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

чланом 92. ЗЈН. 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку примопредаје  предмета јавне набавке преда 

Наручиоцу, оригинал банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која 

ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од 

укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не  извршава своје 

гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором као и у случају да продавац 

раскине уговор пре истека гарантног рока, односно рока одржавања. 

Средство финансијског обезбеђења може да се реализује уколико понуђач не испуњава 

обавезе из поступка јавне набавке као и уговорне обавезе. 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику на електронску адресу:  
nat.javnenabavke@gmail.com, тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуде. У том случају, наручилац је дужан да у року 

mailto:javnenabavke@mpn.gov.rs
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од 3 дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. 

Захтев за додатне информације или појашњења треба упутити на електронску адресу: 

nat.javnenabavke@gmail.com, уз напомену "Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације - јавна набавка МВ/03/19". 

Комуникација у вези са додатним информацијама или појашњењима и одговорима врши 

се на начин одређен чланом 20. Закона. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

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

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

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

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

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

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

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

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

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

одбити као неприхватљиву. 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА 

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

које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

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

овог ЗЈН. 

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија). 

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 

мејл адресу nat.javnenabavke@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом 

на адресу наручиоца. 

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

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
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заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

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. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 

исте није отклонио.  

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

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

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

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 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 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.  

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

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

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

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

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

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 

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

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

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

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 

извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија - Управе за 

трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

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

за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом 

образовању; јавна набавка МВ/03/19; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

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

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

наведене под тачком 1, или 

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

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

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

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава), или 

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

о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 

други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и 

другим прописом. 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

17. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен 

у року од осам дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона, закључити уговор и пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда. 

18. ОБАВЕШТЕЊЕ 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 


