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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке мале вредности број ЈН-МВ 1-2019 заведена број 491 дана 10.07.2019. године
и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН-МВ 1-2019 завoдни број 487 дана
10.07.2019. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА
- јавна набавка добара мале вредности Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
I
Општи подаци о јавној набавци
II
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испоруке добара,
III
евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
IV
услова
V
Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI
Образац понуде са спецификацијом добара
VII
Модел уговора
VIII
Образац трошкова припреме понуде
IX
Образац изјаве о независној понуди
X
Менично овлашћење за озбиљност понуде и добро
извршење посла

Страна
3
4

5

11
15
22
32
36
37
38

Укупан број страна: 38/38
Комисија:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
Директор,
__________________________
Весна Илић

Конкурсна документација за ЈН-МВ 1-2019

2/ 38

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Народна Библиотека ,, Радоје Домановић'' Лесковац
Адреса:
Булевар Ослобођења 61, 16000 Лесковац
Интернет страница: www.nbleskovac.org.yu
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Јавна
набавка се води ради закључења уговора. Јавна набавка није обликована по партијама.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара – рачунарска опрема и сродна опрема
4. Контакт
Лице за контакт:
Небојша Крстић , Јован Јовић,
Е - mail адреса (број факса): Небојша Крстић, 016-315.00.82, lebiblioteka@yahoo.com,
Јован Јовић, jovan.jovic@gradleskovac.org .
5. Пропратни образац
Попунити и залепити на коверту/кутију
дaтум и сaт пoднoшeњa: _________________________ (пoпуњaвa Писaрницa)
ПOНУДA - НE OTВAРATИ!
ЗA JAВНУ НAБAВКУ ДОБАРА У ПOСTУПКУ MAЛE ВРEДНOСTИ
РEДНИ БРOJ JH-MB 1-2019
НAРУЧИЛAЦ: Народна библиотека ,, Радоје Домановић'' Лесковац
Булевар Ослобођења 61, 16000 Лесковац
ПOНУЂAЧ:___________________________________________
нaзив: _______________________________________________
aдрeсa: ______________________________________________
брoj тeлeфoнa: ________________________________________
брoj тeлeфaксa: _______________________________________
eлeктрoнскa aдрeсa: __________________________________
имe и прeзимe лицa зa кoнтaкт: _________________________.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН-МВ 1-2019 је набавка добара:
Предмет набавке: Рачунарска опрема и сродна опрема
Опис предмета: Набавка рачунарске опреме за реализацију пројеката
Набавка рачунарске опреме (хардверска и софтверска) према техничким подацима и
карактеристикама ближе одређеним у спецификацији добара која је приложена уз
захтев за покретање набавке бр. 490 од 10.07. 2019. године и саставни је део
конкурсне документације.
Наведена добра представљју неопходну опрему за реализацију активности које су
дефинсане пројектном документацијом и саставни су део пројеката које подржава и
суфинансира Министарство културе Републике Србије.
2. ОРН - Ознака из општег речника набавки: 300000000 – Канцеларијске и
рачунарске машине, опрема и залихе осим намештаја и пакета програмске подршке,
393000000 – разна опрема, 30213000 - Персонални рачунари
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Предметна набавка се реализује у складу са програмом рада Наручиоца за 2019.
годину а према одобреним пројектима за суфинансирање од стране надлежних
Министарстав Републике Србије. Количина, опис и захтеване карактеристике добара
описане су у спецификацији набавке рачунарске опреме која је приложена уз захтев за
покретање набавке бр. 490 од 10.07.2019.године.
СПЕЦИФИКАЦИЈА :
Опис добара и услуга
Р.
Б.

Једини Количина
ца
мере

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична Укупна
цена са
цена
ПДВ-а
без
ПДВ-а

1.
1.

2.
ALL IN ONE računar IdeaCentre
520-22 All-In-One ili odgovarajući
Procesor: Pentium Gold G5400T (2C
/ 4T, 3.1GHz, 4MB)
Chipset: Intel B360 platform
Memorija: 4GB DDR4-2400 i jedan
slobodan slot
Disk: 1TB HDD 7200rpm 3.5"
Ekran: 21.5" LED FHD 1920x1080
Borderless,
Grafička karta: Integrisana Intel
UHD 610
Optički uređaj: DVDRW,
Web kamera: HD 720p
Konekcija: Wireless AC, Blutooth
4.0, Gigabit Ethernet
Kokektori: 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0,
1xUSB 3.1, 1xUSB-C, HDMI-out,
HDMI-in, Audio
Čitač kartica: 3-1, SD, SDHC, SDXC
Audio sistem: dva zvučnika sa
Dolby® Audio™
USB tastatura i USB Miš
Bez opretivnog sistema
Dimenzija sa 490.7 x 212 x 387.78
(mm)
Operatvni sistem: Windows 10 PRO
Boja: srebrna

3.

4.

Ком.

8
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Укупна
цена
са
ПДВ-а
8.
(4x6)

Zaštita okoline: ENERGY STAR 7.0
Garancija proverljiva na web stranici
proizvođača
2.

3.

4.

Laserski mono štampač SAMSUNG
SL-M2026W SS282B ili
odgovarajući
Tip: Laser
Brzina štampe: Do 20 ppm A4
Rezolucija: 1200 x 1200 dpi
Mesečni obim štampe: 10 000
Kapacitet ulaza: 150
Količina memorije: 64 MB
Povezivanje: Hi-Speed USB 2.0 /
Wireless: 802.11b/g/n
Potrošni materijal: MLT-D111S
(1000 str.) MLT-D111L (1800 str.)
Podržani OS: Windows 8.1 / 8 / 7 /
Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 /
2012, Mac OS X 10.5 - 10.9, Various
Linux
Ostalo: Processor 400 MHz.
Dimenzije: 331 x 215 x 178 mm
(13.03" x 8.46" x 7.01").
Težina 3,97 kg.
Wireless: Da
Slušalice LOGITECH H110 Stereo
2x3.5mm jack ili odgovarajući
Frekvencijski opseg: 50 Hz to 15 kHz
Frekvencijski opseg mikrofona: 100
Hz to 10 kHz
Osetljivost mikrofona [dB]: 44
dBV/Pa +/-3 dB
Ostale karakteristike
Dužina kabla [m]: 2
Laptop Lenovo IdeaPad 330-15
81D1007DYA ili odgovarajući
Procesor: Pentium Silver N5000 (4C
/ 4T, 1.1 / 2.7GHz, 4MB)
Grafika: AMD Radeon 530 2GB
GDDR5
Memorija: 4GB DDR4-2400
Ekran: 15.6" HD (1366x768) TN
200nits Anti-glare
Disk: 128GB SSD 2.5" SATA 6Gb/s
Čitač kartica: 4-1, SD, SDHC, SDXC,
MMC

Ком.

1

Ком.

8

Ком.

2
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5.

6.

Konekcija: Wireless AC, Blutooth
4.1, Ethernet
Konektori: 1xUSB 2.0 1xUSB 3.1,
HDMI, audio
Boja: siva
Web kamera: 0.3MP
Sigurnost: Firmware TPM 2.0
Baterija: minimum 30Wh, LiIon
Dimenzije: 378mm x 260mm x
22.9mm
Težina: 2.2kg
Operatvni sistem: Windows 10 PRO
Zaštita okoline: ENERGY STAR 6.1
Garancija proverljiva na web stranici
proizvođača
Računar Lenovo Think
10TV004PYA-3YW ili odgovarajući
Procesor: Core i5-8400 (6C / 6T, 2.8
/ 4.0GHz, 9MB)
Grafika: Integrisana Intel UHD
Graphics 630
Memorija: 8GB DIMM DDR4-2666
Disk: 256GB SSD 2.5" SATA6Gb/s
Opal
Optički uređaj: DVDRW, Čitač
kartica: 7-1, SD, SDHC, SDXC, MMC,
MS, MS-Pro, MMC plus
Konekcija: Gigabit Ethernet
Konektori: 6xUSB 3.1, 4xUSB 2.0,
HDMI, VGA, audio
Boja: crna
Sigurnost: Firmware TPM 2.0
Operativni sistem: Windows 10
Professional
Dimenzije: 145mm X 276mm X
360mmTežina: 5.7kg
Operatvni sistem: Windows 10 PRO
Zaštita okoline: ENERGY STAR 7.0
Garancija proverljiva na web stranici
proizvođača
Monitor LENOVO LED 23.8"
65CFGAC3EU ili odgovarajući

Ком.

1

Ком.

1
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7.

8.

Tip ekrana: IPS (In-Plane Switching)
Rezolucija: 2560x1440
Dimenzija dijagonale: 23.8"
Odnos stranica: 16.9
Dimezija pixela: 0.2058x0.2058 mm
Dot/Pixel Per Inch: 123 dpi
Osvetljaj: 300 nits
Vreme odziva: 4 ms (extreme mode)
/ 6 ms/14 ms (typical/off mode)
Ugao vidljivosti: H/V 178/178
Dimzija sa stalkom:
422.5x539.9x219.6 mm
Potrošnja: 27W / 30W
(tipična/maksimalna)
Zaštita okoline: ENERGY STAR 7.0
Garancija proverljiva na web stranici
proizvođača
Bežični mikrofoni JBS AUDIO WMX
200D VOCAL ili odgovarajući
Channel Frequency: 170- 260Mhz
Sensitivity: 95dBm (S/N:12dB)
RF Image Rejaction-75dB
Audio Dynamic Range:95dB
T.H.D.<1%
Frequency stability: 0.002%
S/N Ratio: >70dB
Neighboring Channel/ Interference:
>70dB
Frequency Response: 50Hz-15Khz
3dB
Power Requitements: 13 15V DC
nominal 150mA
Dimensions: 17.5x13.5x4.3cm
Carrier Frequency:170-260Mhz
RF power Output: >13dBm
Modulation Degree: >30KHz
power Current: <110mA
Frequency Stability +- 0.002%
Harmonic at Higher Degree: <60dB
Modulation pattern: FM
Power Requitements: 3V (2x1.5V
AA)
Dimensions: 25x5, 1x5, 1cm
Slušalice sa mikrofonom A4-G500
A4Tech Bloody ili odgovarajuće

Ком.

1

Ком.

2
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9.

Sistem: Stereo
Prečnik zvučnika: 40mm
Tip magneta: Neodimijum
Frekventni odziv: 20Hz - 20kHz
Osetljivost: 100dB
Impedansa: 16 Ω
Pozadinsko osvetljenje slušalica Ne
Mikrofon: Da
Pozicija mikrofona: Na ručici
Odvojiv mikrofon: Ne, ali može da
se uvuče
Odstranjivanje pozadinske buke: Da
Frekventni odziv mikrofona: 50Hz –
16kHz
Osetljivost mikrofona: -58 dB
Kontrole na kablu: Da
Kontrole: Play/ Pause/ Pick Up/
Hang Up
Povezivanje: 3.5mm (četvoropolni)
+ adapter 2 x 3.5mm
Bežični set komplet tastatura i miš
Logitech MK235 Wireless Desktop
USB Gray YU ili odgovarajući
Slovni raspored: SRB (YU)
Numerički deo: Da
Nisko-profilni tasteri: Da
Multimedijalni tasteri: preko Fn
tastera
Funkcije multimedijalnih tastera: 15
komandi preko Fn tastera
Vodootporna (manje količine
tečnosti): Da
MIŠ: Da
Tip senzora (miš): Optički
Rezolucija (miš): 1000dpi
Dizajn (miš): Simetričan
Ostale karakteristike: - Autonomija
baterija kod tastature do tri godine i
kod miša do godinu dana
(autonomija tastature predviđa do
dva miliona klikova po godini u
kancelarijskim uslovima)
Konekcija: USB nano prijemnik
Frekventni opseg: 2.4GHz
Domet: Do 10 metara
Napajanje: AA baterija (miš) + 2 AAA
baterija (tastatura)

Ком.
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10. Externi Hard disk MAXTOR M3
Portable 1TB 2.5" ili odgovarajući
Tip: HDD
Format: 2.5"
Konekcija: USB 3.0
Kapacitet: 1TB
11. Softver MAGIX Movie Edit Pro
Premium ili ekvivalnetan
Podrazumeva instalaciju softvera,
podešavanje, testiranje kao i obuku
zapošljenih.
12. Softver Magix Sound Forge Audio
studio ili ekvivalnetan
Podrazumeva instalaciju softvera,
podešavanje, testiranje kao i obuku
zapošljenih.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Napomena za stavku 1, 4, 5 i 6: Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi odgovarajući dokument – Potvrdu
proizvodjača (MAF) za teritoriju Republike Srbije, kojom proizvodjač dobara garantuje da je ponuđeno dobro
proizvedeno od proizvođača opreme, uvezeno legalno - autorizovanim distributivnim kanalom. Potvrda mora biti
potpisana i overene od strane ovlascenog lica proizvođača dobra, mora da glasi na ime ponuđača koji dostavlja
ponudu i da je naslovljena na Naručioca u suprotnom ponuda će biti proglašena neprihvatljivom. Napomena:
Obeveza ponuđača kome bude dodeljen ugovor je da organizuje obuku na zahtev i podršku za korišćenje
najmanje u trajanju garancije i da prilikom isporuke dostavi uputstvo za korišćenje.
Напомена: Наведена добра у спецификацији морају обавезно да испуњавају захтеване
техничке карактеристике из спецификације у супротном поуда понуђача биће
неодговарајућа (чл.3 став 1 тачка 32 ЗЈН) а самим тим и неприхватљива.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
a. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
b. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) и члана 75 став 2 Закона
c. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) и члана 75. став 2 Закона.
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5.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
у складу са прописима. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити
овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа и дужан је да у понуди наведе адресе
на којима се подаци налазе.
Пoнуђaч кojи je рeгистрoвaн у рeгистру понуђача кojи вoди Aгeнциja зa
приврeднe рeгистрe ниje дужaн дa дoстaви дoкaз нaвeдeн од 1 до 4 обавезних
услова, jeр je oн jaвнo дoступaн нa интeрнeт стрaници Aгeнциje зa приврeднe
рeгистрe. У том случају потребно је да на мемомарандуму предузећа потпише
изјаву да је уписан у регистар понуђача и да у њој наведе интернет адресу (link)
на којој се подаци могу проверити. Уз изјаву је потребно приложити копију
решења АПР о упису у регистар понуђача.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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Одељак 3 : ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

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

ИЗЈАВУ
Понуђач
___________________________________________________________
[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара: Набавка рачунарске
опреме за реализацију пројеката број ЈН-МВ 1-2019, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или 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 произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
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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Одељак 3 : ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

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

ИЗЈАВУ
Понуђач
___________________________________________________________
[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара: Набавка рачунарске
опреме за реализацију пројеката број ЈН-МВ 1-2019, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или 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 произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико у понуди или деловима понуде
постоје документа на страном језику, понуђач је дужан да достави преведени текст на
српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Народна библиотека ,, Радоје Домановић'' Лесковац,
Булевар Ослобођења 61, 16000 Лесковац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
добара – Набавка рачунарске опреме број ЈН-МВ 1-2019- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.07.2019.
године до 13 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.
Понуда мора да садржи:
а)

Доказ о испуњености обавезних услова за учешће достављањем изјаве (Образац

изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.) ,
б)
Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и добро извршење посла и то бланко
соло меницу која гласи на наручиоца у износу од 10% понуђене цене без ПДВ-а која мора бити
са клаузулом ,, без протеста,, роком доспећа ,,по виђењу'' Прописно потписана и оверена
бланко сопствена (соло) меница са меничним овлашћењем, са роком важења најмање колико
и важење понуде односно до извршења добара – оригинал – у корист наручиоца Народна
библиотека ,, Радоје Домановић'' Лесковац, Булевар Ослобођења 61., 16000 Лесковац. Меница
мора бити издата и регистрована у некој од пословних банака, односно уз меницу мора бити
приложен захтев за регистрацију менице потисан и оверен од стране банке, менично
овлашћење попуњено и потписано од стране понуђача, картон депонованих потписа лица
овлашћених за промет у банци која је издала меницу и ОП образац потписа овлашћених лица
понуђача. (Образац меничног овлашћења у прилогу конкурсне документације). Меница за
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озбиљност понуде се активира ако изабрани понуђач одбије да закључи уговор у ком случају
се понуда проглашава неприхватљивом или ако након потписивања уговора понуђач одустане
од извршења уговора када се активира меница за добро извршење посла.
в)
Приложи попуњене, потписане и печатом оверене обрасце:
· «Образац трошкова припреме понуде»;
· «Образац Изјаве о независној понуди»
г) Приложи попуњене, потписане и печатом оверене обрасце из дела понуде:
· «Образац понуде»;
· «Образац спецификације набавке»;
· «Модел уговора».

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
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном
одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75
Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из
групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује
и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу),
наведено треба дефинисати споразумом којим 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. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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: Народна библиотека ,,
Радоје Домановић'' Лесковац, Булевар Ослобођења 61, 16000 Лесковац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме за реализацију
пројекта број ЈН-МВ 1-2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме за реализацију
пројекта број ЈН-МВ 1-2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме за реализацију
пројекта број ЈН-МВ 1-2019- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме за
реализацију пројекта број ЈН-МВ 1-2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
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. тач. 1) и 2)
Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
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 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања не може бити краћи од 45 (четрдесетпет) календарских дана, од дана
службене овере рачуна, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је
потврђена испорука добара и његовог уноса у Централни регистар фактура –ЦРФ.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Цене из уговора се не могу мењати током трајања уговора, односно до коначности
извршења предметне набавке.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
У складу са обавезама из уговора и гарантним роковима произвођача добара.
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Рок извршења набавке добара не може бити дужи од 10 (десет) календарских дана од
дана потписаног уговора и захтева наручиоца.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Критeриjум зa дoдeлу угoвoрa je НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
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набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
У цену је урачуната и испорука на адресу наручиоца.
Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.

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 путем електронске поште на e-mail
lebiblioteka@yahoo.com или факсом на број 016 315.00.83, тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН-МВ 1-2019.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
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понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија
понуда биће изабрана на основу понуђеног краћег рока за испоруку добара. У случају
идентичних понуда најповољнија понуда биће изабрана путем жреба у поступку
жребања који ће бити спроведен од стране Комисије у просторијама наручиоца у
присуству овлашћених представника понуђача. О поступку и времену жребања
понуђачи ће бити накнадно обавештени од стране Комисије.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуда. (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а предаје Републичкој комисији.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
Конкурсна документација за ЈН-МВ 1-2019

20/ 38

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mail lebiblioteka@yahoo.com или факсом на број 016 315.00.83 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 5 дана од дана постављања одлуке на портал Управе за јавне набавке.
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.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
Републичка административна такса за покретање поступка заштите права у поступку
јавне набавке мале вредности износи 60.000,00 динара и саставни је део поднетог
захтева. Упутство за уплату републичке административне таксе се налази на званичној
страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки на
следећем линку: http://kjn.rs/uputstvo-o-uplati-takse/?sr_pismo=lat
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара Набавка рачунарске опреме за реализацију пројекта ЈН МВ 1-2019
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
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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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке добара – Набавка рачунарске опреме за реализацију пројекта
број ЈН-МВ 1-2019

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
45 календарских дана од
дана уноса у ЦРФ.

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде

Рок испоруке
Место испоруке

Народна библиотека ,,Радоје
Домановић,,
Лесковац,
Булевар Ослобођења бр.1.,
16000 Лесковац

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде, понуђач мора да попуни 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 сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће попунити и потписати образац понуде.
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OБРAЗAЦ СTРУКTУРE ПOНУЂEНE ЦEНE СA УПУTСTВOM КAКO ДA СE ПOПУНИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА :
Опис добара и услуга
Р.
Б.

Једини Количина Јединична Јединична Укупна
ца
цена без
цена са
цена
мере
ПДВ-а
ПДВ-а
без
ПДВ-а

1.
1.

2.

2.
ALL IN ONE računar IdeaCentre
520-22 All-In-One ili odgovarajući
Procesor: Pentium Gold G5400T (2C
/ 4T, 3.1GHz, 4MB)
Chipset: Intel B360 platform
Memorija: 4GB DDR4-2400 i jedan
slobodan slot
Disk: 1TB HDD 7200rpm 3.5"
Ekran: 21.5" LED FHD 1920x1080
Borderless,
Grafička karta: Integrisana Intel
UHD 610
Optički uređaj: DVDRW,
Web kamera: HD 720p
Konekcija: Wireless AC, Blutooth
4.0, Gigabit Ethernet
Kokektori: 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0,
1xUSB 3.1, 1xUSB-C, HDMI-out,
HDMI-in, Audio
Čitač kartica: 3-1, SD, SDHC, SDXC
Audio sistem: dva zvučnika sa
Dolby® Audio™
USB tastatura i USB Miš
Bez opretivnog sistema
Dimenzija sa 490.7 x 212 x 387.78
(mm)
Operatvni sistem: Windows 10 PRO
Boja: srebrna
Zaštita okoline: ENERGY STAR 7.0
Garancija proverljiva na web stranici
proizvođača
Laserski mono štampač SAMSUNG
SL-M2026W SS282B ili
odgovarajući

3.

4.

Ком.

8

Ком.

1
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Укупна
цена
са
ПДВ-а
8.
(4x6)

3.

4.

Tip: Laser
Brzina štampe: Do 20 ppm A4
Rezolucija: 1200 x 1200 dpi
Mesečni obim štampe: 10 000
Kapacitet ulaza: 150
Količina memorije: 64 MB
Povezivanje: Hi-Speed USB 2.0 /
Wireless: 802.11b/g/n
Potrošni materijal: MLT-D111S
(1000 str.) MLT-D111L (1800 str.)
Podržani OS: Windows 8.1 / 8 / 7 /
Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 /
2012, Mac OS X 10.5 - 10.9, Various
Linux
Ostalo: Processor 400 MHz.
Dimenzije: 331 x 215 x 178 mm
(13.03" x 8.46" x 7.01").
Težina 3,97 kg.
Wireless: Da
Slušalice LOGITECH H110 Stereo
2x3.5mm jack ili odgovarajući
Frekvencijski opseg: 50 Hz to 15 kHz
Frekvencijski opseg mikrofona: 100
Hz to 10 kHz
Osetljivost mikrofona [dB]: 44
dBV/Pa +/-3 dB
Ostale karakteristike
Dužina kabla [m]: 2
Laptop Lenovo IdeaPad 330-15
81D1007DYA ili odgovarajući
Procesor: Pentium Silver N5000 (4C
/ 4T, 1.1 / 2.7GHz, 4MB)
Grafika: AMD Radeon 530 2GB
GDDR5
Memorija: 4GB DDR4-2400
Ekran: 15.6" HD (1366x768) TN
200nits Anti-glare
Disk: 128GB SSD 2.5" SATA 6Gb/s
Čitač kartica: 4-1, SD, SDHC, SDXC,
MMC
Konekcija: Wireless AC, Blutooth
4.1, Ethernet
Konektori: 1xUSB 2.0 1xUSB 3.1,
HDMI, audio
Boja: siva
Web kamera: 0.3MP
Sigurnost: Firmware TPM 2.0

Ком.

8

Ком.

2
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5.

6.

Baterija: minimum 30Wh, LiIon
Dimenzije: 378mm x 260mm x
22.9mm
Težina: 2.2kg
Operatvni sistem: Windows 10 PRO
Zaštita okoline: ENERGY STAR 6.1
Garancija proverljiva na web stranici
proizvođača
Računar Lenovo Think
10TV004PYA-3YW ili odgovarajući
Procesor: Core i5-8400 (6C / 6T, 2.8
/ 4.0GHz, 9MB)
Grafika: Integrisana Intel UHD
Graphics 630
Memorija: 8GB DIMM DDR4-2666
Disk: 256GB SSD 2.5" SATA6Gb/s
Opal
Optički uređaj: DVDRW, Čitač
kartica: 7-1, SD, SDHC, SDXC, MMC,
MS, MS-Pro, MMC plus
Konekcija: Gigabit Ethernet
Konektori: 6xUSB 3.1, 4xUSB 2.0,
HDMI, VGA, audio
Boja: crna
Sigurnost: Firmware TPM 2.0
Operativni sistem: Windows 10
Professional
Dimenzije: 145mm X 276mm X
360mmTežina: 5.7kg
Operatvni sistem: Windows 10 PRO
Zaštita okoline: ENERGY STAR 7.0
Garancija proverljiva na web stranici
proizvođača
Monitor LENOVO LED 23.8"
65CFGAC3EU ili odgovarajući

Ком.

1

Ком.

1
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7.

8.

Tip ekrana: IPS (In-Plane Switching)
Rezolucija: 2560x1440
Dimenzija dijagonale: 23.8"
Odnos stranica: 16.9
Dimezija pixela: 0.2058x0.2058 mm
Dot/Pixel Per Inch: 123 dpi
Osvetljaj: 300 nits
Vreme odziva: 4 ms (extreme mode)
/ 6 ms/14 ms (typical/off mode)
Ugao vidljivosti: H/V 178/178
Dimzija sa stalkom:
422.5x539.9x219.6 mm
Potrošnja: 27W / 30W
(tipična/maksimalna)
Zaštita okoline: ENERGY STAR 7.0
Garancija proverljiva na web stranici
proizvođača
Bežični mikrofoni JBS AUDIO WMX
200D VOCAL ili odgovarajući
Channel Frequency: 170- 260Mhz
Sensitivity: 95dBm (S/N:12dB)
RF Image Rejaction-75dB
Audio Dynamic Range:95dB
T.H.D.<1%
Frequency stability: 0.002%
S/N Ratio: >70dB
Neighboring Channel/ Interference:
>70dB
Frequency Response: 50Hz-15Khz
3dB
Power Requitements: 13 15V DC
nominal 150mA
Dimensions: 17.5x13.5x4.3cm
Carrier Frequency:170-260Mhz
RF power Output: >13dBm
Modulation Degree: >30KHz
power Current: <110mA
Frequency Stability +- 0.002%
Harmonic at Higher Degree: <60dB
Modulation pattern: FM
Power Requitements: 3V (2x1.5V
AA)
Dimensions: 25x5, 1x5, 1cm
Slušalice sa mikrofonom A4-G500
A4Tech Bloody ili odgovarajuće

Ком.

1

Ком.

2
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9.

Sistem: Stereo
Prečnik zvučnika: 40mm
Tip magneta: Neodimijum
Frekventni odziv: 20Hz - 20kHz
Osetljivost: 100dB
Impedansa: 16 Ω
Pozadinsko osvetljenje slušalica Ne
Mikrofon: Da
Pozicija mikrofona: Na ručici
Odvojiv mikrofon: Ne, ali može da
se uvuče
Odstranjivanje pozadinske buke: Da
Frekventni odziv mikrofona: 50Hz –
16kHz
Osetljivost mikrofona: -58 dB
Kontrole na kablu: Da
Kontrole: Play/ Pause/ Pick Up/
Hang Up
Povezivanje: 3.5mm (četvoropolni)
+ adapter 2 x 3.5mm
Bežični set komplet tastatura i miš
Logitech MK235 Wireless Desktop
USB Gray YU ili odgovarajući
Slovni raspored: SRB (YU)
Numerički deo: Da
Nisko-profilni tasteri: Da
Multimedijalni tasteri: preko Fn
tastera
Funkcije multimedijalnih tastera: 15
komandi preko Fn tastera
Vodootporna (manje količine
tečnosti): Da
MIŠ: Da
Tip senzora (miš): Optički
Rezolucija (miš): 1000dpi
Dizajn (miš): Simetričan
Ostale karakteristike: - Autonomija
baterija kod tastature do tri godine i
kod miša do godinu dana
(autonomija tastature predviđa do
dva miliona klikova po godini u
kancelarijskim uslovima)
Konekcija: USB nano prijemnik
Frekventni opseg: 2.4GHz
Domet: Do 10 metara
Napajanje: AA baterija (miš) + 2 AAA
baterija (tastatura)

Ком.
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10. Externi Hard disk MAXTOR M3
Portable 1TB 2.5" ili odgovarajući
Tip: HDD
Format: 2.5"
Konekcija: USB 3.0
Kapacitet: 1TB
11. Softver MAGIX Movie Edit Pro
Premium ili ekvivalnetan
Podrazumeva instalaciju softvera,
podešavanje, testiranje kao i obuku
zapošljenih.
12. Softver Magix Sound Forge Audio
studio ili ekvivalnetan
Podrazumeva instalaciju softvera,
podešavanje, testiranje kao i obuku
zapošljenih.

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ukupno
PDV
Ukupno sa PDV-om
Napomena za stavku 1, 4, 5 i 6: Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi odgovarajući dokument – Potvrdu
proizvodjača (MAF) za teritoriju Republike Srbije, kojom proizvodjač dobara garantuje da je ponuđeno dobro
proizvedeno od proizvođača opreme, uvezeno legalno - autorizovanim distributivnim kanalom. Potvrda mora
biti potpisana i overene od strane ovlascenog lica proizvođača dobra, mora da glasi na ime ponuđača koji
dostavlja ponudu i da je naslovljena na Naručioca u suprotnom ponuda će biti proglašena neprihvatljivom.
Napomena: Obeveza ponuđača kome bude dodeljen ugovor je da organizuje obuku na zahtev i podršku za
korišćenje najmanje u trajanju garancije i da prilikom isporuke dostavi uputstvo za korišćenje.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
О НАБАВЦИ ДОБАРА
Набавка рачунарске опреме за реализацију пројекта
број ЈН-МВ 1-2019

САДРЖАЈ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА:

-

УГОВОР
ФОТОКОПИЈА ПОНУДЕ ДОБАВЉАЧА
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МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ДОБАРА
Набавка рачунарске опреме за реализацију пројекта
закључен по поступку јавне набавке добара мале вредности број ЈН-МВ 1-2019,
дана
_________.2019. године у просторијама Народне библиотеке ,, Радоје
Домановић'' Лесковац, између:
Члан 1.
Уговорне стране
1. Народна библиотека ,, Радоје Домановић'' Лесковац, улица Булевар
Ослобођења 61, 16000 Лесковац, ПИБ 101912219 ; МБ: 07139900 коју заступа
директор, Весна Илић , у својству наручиоца (у даљем тексту: Наручилац) с
једне стране, и
2. _____________________________ из ______________ ул. ____________________
бр._____ са ПИБ-ом ______________, и МБ _____________ кога заступа
________________, директор, у својству добављача (у даљем тексту: Добављач)
с друге стране.
Члан 2.
Предмет уговора
Предмет овог уговора је набавка рачунарске опреме (хардверска и софтверска) и
сродне опреме – набавка рачунарске опреме за реализацију пројеката број ЈН-МВ 12019 , према понуди добављача број ________, од ______2019. године, која је код
наручиоца заведена под бројем _____ дана ________.2019. године, а у складу са
важећим прописима, захтеваним техничким карактеристикама и пропозицијама и
обавезним стандардима који важе за набавку ове врсте добара које је добављач
добио у поступку јавне набавке мале вредности.
Члан 3.
Вредност уговора
Вредност уговорене набавке добара из члана 2. овог уговора износи _____________
динара и словима:(___________________________) динара, а утврђена је на основу
понуде добављача и не садржи ПДВ.
Укупна вредност ПДВ-а износи ______________ динара.
Укупна вредност уговора са припадајућим ПДВ-ом износи ____________ динара и
словима (_______________________________).
Члан 4.
Коначна вредност набавке добара
Коначна вредност набавке добара утврђена је на основу прихваћене понуде
добављача у свему према понуди, и не може се мењати.
Наручилац неће бити одговоран за плаћања која прелазе износ наведен у чл. 3. овог
уговора.
Члан 5.
Техничка документација
Наручилац се обавезује да, пре извршења набавке добара усагласи са Добављачем
карактеристике добара у складу са спецификацијом набавке.
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Члан 6.
Надзор
Наручилац је дужан да одреди особу да врши контролу квалитета и количина
испоручених добара и то према условима из спецификације, прописима, стандардима
и пропозицијама који важе за ту врсту добара у свему према прихваћеној понуди
добављача. Примедбе и налози наручиоца као и пријем добара констатују се
записнички.
Члан 7.
Обавеза добављача
Добављач је дужан да одреди особу за контакт везану за предметну набавку добара.
Добављач ће добра комплетно испоручити након потписивања уговора и захтева
Наручиоца у року од ____ (____________) календарских дана (максимално 10 календарских
дана) рачунајући од дана потписивања уговора од стране Наручиоца.
Добављач гарантује тачност свих података унетих у овај Уговор, као и квалитет добара
предвиђених овим уговором и осталом конкурсном докуметацијом у складу са
највишим професионалним стандардима.
Члан 8.
Динамика плаћања
Наручилац и Добављач су сагласни да је динамика плаћања дефинисана на следећи
начин:
Завршно плаћање биће извршено по испоруци и пријему добара, испостављању
рачуна и његовог уноса у Централни регистар фактура (ЦРФ) у року од 45 календарских
дана.
Члан 9.
Ослобађање од уговорних обавеза
Завршно плаћање сматраће се прихватањем наручиоца да је добављач испунио све
обавезе по основу овог уговора.
Члан 10.
Продужење рока
Добављач нема право на продужење уговореног рока из чл. 7. уговора осим у случају
наступања ванредних околности који се нису могли предвидети у време закључења
уговора као што су: земљотрес, поплава или друга елементарна непогода, мере
државних органа, околности које нису биле предвиђене конкурсном документацијом,
итд. Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности писмено се
констатују. Добављач је дужан да писмено обавести наручиоца о потреби продужења
рока за испоруку због наступања оваквих догађаја и околности.
Члан 11.
Достављање рачуна
Рачун се доставља наручиоцу у 2 примерка плус примерак за добављача, ради
плаћања у складу са овим Уговором.
Рачуни поднети факсом неће бити прихваћени код наручиоца.
Рачуни ће бити плаћени у року од ___ (___________) календарских дана од дана
пријема и прихватања од стране наручиоца. (45 календарских дана)
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Сва плаћања биће извршена од стране наручиоца на жиро рачун добављача број:
_________________________, код __________ Банке, Филијала у _________,
ул.________________бр.___.
Члан 12. Решавање спорова
Наручилац и добављач су сагласни да ће се придржавати одредби садржаних у
следећим документима који ће имати првенство један над другим у случају конфликта
следећим редоследом:
-

овај уговор,
спецификација добара,
остала конкурсна документација.

Све напред наведено је део уговора између наручиоца и добављача, укидајући било
коју нагодбу или договор, у било ком облику, а који се односи на предмет овог уговора.
Све евентуалне спорове из овог уговора уговорне стране решаваће споразумно, а
спорове које не буду могле решити споразумно решаваће надлежни суд у Лесковцу.
Члан 13. Број примерака
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих наручилац задржава 3
(три) примерка за своје потребе и добављач добара 3 (три) примерка за своје
потребе.
НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ

____________________
датум:

_______________________
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
____________________________________________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М.П.
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара – Набавка рачунарске опреме за реализацију пројеката
број ЈН-МВ 1-2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ И ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ
ПОСЛА

На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК:
М. Б.:
(унети одговарајуће
ПИБ:
податке дужника –
ТЕКУЋИ РАЧУН:
издаваоца менице)
КОД БАНКЕ:
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
-за корисника бланко сопствене меницеКОРИСНИК:
Народна библиотека ,,Радоје Домановић'' Лесковац
(у даљем тексту: Поверилац)
За обезбеђење реализације уговорних обавеза у поступку јавне набавке добара Набавка рачунарске опреме за реализацију пројеката - рeдни брoj ЈН-МВ 1-2019 достављам
Вам
у
прилогу
бланко
сопствену
(соло)
меницу,
серијски
број
________________________________.
Овлашћујем Вас као Повериоца да меницу, дату на име озбиљности понуде и доброг
извршења посла, можете попунити на износ од 10% укупне вредности понуде без урачунатог
ПДВ-а дате у нашој понуди број ______ од __.__.2019. године, тј. износ од __________ динара
(и словима: ___________________________________) и овлашћујем Вас као Повериоца да
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим
прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника –
издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору
дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника,
статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

М.П.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

_____________________________
НАПОМЕНА: Образац меничног овлашћења за корисника бланко соло менице попуњава,
оверава печатом и потписује овлашћено лице Понућача и дужан је да исти, уз понуду, достави
заједно са бланко соло меницом, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и
копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке и регистрованом у
Регистру меница Народне банке Србије и ОП обрасцем лица овлашћених за заступање.
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