Дел.брoj: I-803/15
Датум: 10.09.2015.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Наручилац Економска средња школа „Боса Милићевић“ у Суботици упућује
позив понуђачима да поднесу писмене понуде, у складу са условима утврђеним овим позивом и
конкурсном документацијом.
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Економска средња школа „Боса Милићевић“ Суботица
Адреса: Ђуре Ђаковића бр. 21, 24000 Суботица
Интернет страница: www.ekonomskasu.edu.rs
Врста наручиоца: установа – средња школа
2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈНМВ бр. 4/2015
Предмет јавне набавке: Опрема за образовање – рачунарска опрема
Назив и ознака из општег речника набавке:
30230000 – рачунарска опрема
Предмет јавне набавке је ближе одређен у Конкурсној документацији.
3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви услови
наведени у конкурсној документацији.
4. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из
члана 75. ЗЈН:
1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници
привредног друштва уколико их има више) 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. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Понуђач је дужан да при састављању своје 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.
5. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца
www.ekonomskasu.edu.rs и на Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs
6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК

Понуда се доставља у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти са назнаком:
„Понуда за добро – опрема за образовање, рачунарска опрема, ЈНМВ бр. 4/2015“. На полеђини
коверте означити назив понуђача, адресу и број телефона. Понуду послати поштом или лично
предати у секретеријату Економске средње школе „Боса Милићевић“ Суботица, Ђуре Ђаковића бр.
21.
Рок за подношење понуде је 18.09.2015. године до 11,30 сати.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до
назначеног рока.
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све
неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете
неблаговремено.
7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 18.09.2015.
године са почетком у 12:00 сати, у просторијама Економске средње школе „Боса Милићевић“
Суботица, Ђуре Ђаковића бр. 21.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ
ОТВАРАЊА ПОНУДА
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у
отварању понуда.
9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета у року од три дана од дана отварања понуда.
У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити на е-mail: ess@eunet.rs или
телефоном бр. 024 55 92 55.
Особа за контакт: Наташа Николић, дипл. правник.
Директор школе
Имре Зомбори, с.р.
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Назив наручиоца:ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА “БОСА МИЛИЋЕВИЋ” СУБОТИЦА
Адреса: Ђуре Ђаковића бр. 21
Интернет страница: www.ekonomskasu.edu.rs
ПИБ: 100838402
Матични број: 08009155
Број рачуна: 840-493660-47
Шифра делатности: 85.32 (средње стручно образовање)
1.2 Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку мале вредности.
Позив за подношење понуде објављен је дана 10.09.2015. године на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца.
1.3 Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА.
Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у делу 3. Техничке карактеристике.
1.4 Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће
бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.
1.5 Лица за контакт
НАТАША НИКОЛИЋ,ess@eunet.rs , 024/559-255
1.6 Пропратна напомена
Понуда се доставља у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти са
назнаком: „Понуда за добро – опрема за образовање, рачунарска опрема, ЈНМВ
бр. 4/2015“. На полеђини коверте означити назив понуђача, адресу и број телефона.
Понуду послати поштом или лично предати у секретеријату Eкономске средње школе
„Боса Милићевић“ - Суботица, Ђуре Ђаковића бр. 21. Рок за подношење понуде је
18.09.2015. године до 11,30 сати.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки

Предмет јавне набавке је РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
Назив и ознака из општег речника набавки рачунарска опрема 30230000.

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Предмет јавне набавке је рачунарска опрема и то:

РАЧУНАРСКА КОНФИГУРАЦИЈА Intel Pentium G3260 - 17 КОМАДА
ПРОЦЕСОР: Intel Pentium G3260 или одговарајући
Cache
3 MB
Instruction Set
64-bit
Lithography 22 nm
Number of Cores 2
Number of Threads
2
Processor Base Frequency
3.3 GHz
Processor Graphics
Intel HD Graphics
Graphics Base Frequency 350 MHz
Graphics Max Dynamic Frequency
1.1 GHz
DirectX* Support 11.1
OpenGL* Support 4.0
Sockets Supported FCLGA1150
Intel® Virtualization Technology (VT-x)
Yes

ОСНОВНА ПЛОЧА: MSI H81M-P33 или одговарајућа
Socket 1150
Chipset Intel® H81 Express
DDR3 Memory 1066/1333/1600 MHz
Memory Channel Dual
DIMM Slots 2
Max Memory (GB) 16
PCI-Ex16
1
PCI-Ex1 1
SATAIII
2
SATAII 2
LAN 10/100/1000 1x
USB 3.0 ports (Rear)
2
USB 2.0 ports (Front)
4
USB 2.0 ports (Rear)
4
Audio ports (Rear)
3
VGA
1
DVI 1
VGA Max Share Memory
1024MB
DirectX DX11
Form Factor M-ATX
НАПАЈАЊЕ: Chieftec APS-650SB 650W Full A-135 series или одговарајуће
Power: 650 W
Efficency: 80 Plus Bronze (>85%)
PFC: Active PFC
Security: OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), OCP (Over Current
Protection), SCP (Short-Circuit Protection), OPP (Over Power (Load) Protection), OTP (Over
Temperature Protection)
Connectors: ATX 24pin 1x, ATX 8pin (EPS 12V)
1x, PCI Express 8pin (6+2pin) 2x, SATA
6x,

Molex 4pin 3x, Other: 1x Floppy
МЕМОРИЈА: KINGSTON DDR3 4GB HX316C9SR/4 HyperX или одговарајућа
Memory type: DDR3 DIMM
Memory frequency: 1600MHz
Capacity: 4GB
Memory voltage: 1.5V
Latency: 9-9-9
ХАРД ДИСК: 500GB SATA3 32MB 7200rpm
ОПТИКА: DVD-RW 24x Dual layer
КУЋИШТЕ: Spire Maneo или одговарајуће
ТАСТАТУРЕ И МИШЕВИ УЗ СВАКУ КОНФИГУРАЦИЈУ : Set Genius C110 YU USB црни или
одговарајући

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и
додатни услови из члана 76. Закона
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
чланови 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.
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима.
4.2 Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона
Испуњеност свих услова наведених у тачки 4.1 Конкурсне документације доказују се
достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1 Језик на којем понуда мора бити састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику.

5.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити
њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и оверава
печатом.
5.3 Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени,
допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком:
"Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив понуде" за јавну набавку добара број
4/2015. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која
документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може
да измени, допуни или опозове своју понуду.
5.4 Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да
учествује у више заједничких понуда
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 понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду
са подизвођачем.
5.5 Понуда са подизвођачем
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, 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;
- за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у делу 4.2. конкурсне
документације.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

5.6 Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе.
Носилац посла дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе опште податке о свим понуђачима из групе понуђача;
- за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у делу
4.2 конкурсне документације.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.7 Захтеви у погледу рока испоруке, гарантног рока, места извршења набавке,
начина и услова плаћања
Навести одговарајуће захтеве, у складу са предметом јавне набавке:
- Рок испоруке је 5 дана од закључења уговора;
- Место испоруке: Економска средња школа „Боса Милићевић“ у Суботици, Ђуре Ђаковића бр. 21;
- Начин и услови плаћања: у року од 45 дана од дана достављања фактуре;
- Гарантни рок у складу са гаранцијом произвођача одређене компоненте рачунарске опреме;

-

За време трајања гаранције сваки излазак на оправдано сервисирање је бесплатно и треба да
буде обављено у року од 24 сата од пријаве/позива.

5.8 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена и све остале вредности у понуди се исказују у динарима.
Након закључења уговора цена се не може мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних
делова које сматра меродавним.
5.9 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику 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 пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Економска средња школа “Боса
Милићевић” Суботица, Ђуре Ђаковића бр. 21,или електронску адресу: ess@eunet.rs,са
назнаком: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације за јавну набавку, редни број 4/2015.
Наручилац ће, у року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатном информацијама, појашњењима и одговорима врши се
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и
објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.
Ако наручилац одговоре пошаље електронским путем или факсом, захтеваће од
заинтересованог лица да на исти начин потврди пријем одговора, што је заинтересовано
лице дужно да учини.
5.10 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од
понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно
његовог подизвођача
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
5.11 Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће бити додељен
понуђачу који даје дужи рок гаранције на опрему из понуде.

5.12 Обавезе понуђача по члану 74. став 2. и члану 75. став 2. Закона
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
Понуђач је дужан да при састављању своје 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 нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
5.13 Начин и рок подношења захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за
доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење
понуда, а након истека рока из предходног пасуса, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније
до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење захтева из пасуса 4. и 5. (три дана пре истека рока за подношење понуда, односно најкасније до
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. Закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи
податке прописане Законом.
Захтев за заштиту права мора да садржи све обавезне елементе прописане чланом 151. ст 1. т. 1-7 Закона.
Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда о уплати таксе.

Такса се плаћа у износу од 60.000,00 динара како следи:

Сврха
плаћања/уплате

Такса за захтев за заштиту права, Економска средња школа “Боса
Милићевић” Суботица, ЈНМВ бр. 4/2015

корисник/примал Буџет Републике Србије
ац
шифра плаћања

153 (налог за уплату), 253 (налог за пренос)

број рачуна

840-30678845-06

број модела
позив на број

04-2015

5.14 Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета
само једна понуда.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
6.1 Образац понуде

1) Понуда број __________ од __________ године за јавну набавку опреме за образовање рачунарске опреме у поступку јавне набавке мале вредности број 4/2015.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
2) Понуду дајем (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени
назив из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени
назив из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
3) Рок важења понуде:
__________ (словима: ____________________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30
дана од дана отварања понуда).
4) Понуђена цена:
__________________________ без ПДВ, односно
___________________________са ПДВ.
5) Гарантни период:
__________ (словима: ____________________) месеци од дана испоруке предмета уговора о
јавној набавци.

Дана_______________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

У ___________________

______________________

7. МОДЕЛ УГОВОРА

Дел.бр.
Датум:

У Г О В О Р
О НАБАВЦИ ДОБАРА
Закључен дана _________ године у Суботици, између:
1. ЕКОНОМСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „БОСА МИЛИЋЕВИЋ“, ул. Ђуре Ђаковића бр. 21;
Матични број: 08009155;
ПИБ: 100838402;
Са текућим рачуном бр. 840-493660-47, који се води код Управе за трезор, а коју заступа
директор Имре Зомбори (у даљем тексту: Наричилац) и
2.
(назив понуђача, седиште)

Матични број: ___________________;
ПИБ: __________________;
Са текућим рачуном бр. _______________________, који се води код ___________________________
банке које заступа директор (предузетник) _________________ (у даљем тексту:
Добављач).
Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују да је Наручилац у поступку јавне набавке мале
вредности бр. 4/2015 за добро, опрема за образовање, рачунарска опрема за
потребе ЕСШ „Боса Милићевић“ из Суботице, у редовном поступку изабрао
___________________________, као најповољнијег понуђача.
Предмет овог Уговора је набавка добра – опреме за образовање, рачунарске опреме, и
то:

РАЧУНАРСКА КОНФИГУРАЦИЈА Intel Pentium G3260 - 17 КОМАДА
ПРОЦЕСОР: Intel Pentium G3260 или одговарајући
Cache
3 MB
Instruction Set
64-bit
Lithography 22 nm
Number of Cores 2
Number of Threads
2
Processor Base Frequency
3.3 GHz
Processor Graphics
Intel HD Graphics
Graphics Base Frequency 350 MHz
Graphics Max Dynamic Frequency
1.1 GHz
DirectX* Support 11.1
OpenGL* Support 4.0
Sockets Supported FCLGA1150
Intel® Virtualization Technology (VT-x)
Yes

ОСНОВНА ПЛОЧА: MSI H81M-P33 или одговарајућа
Socket 1150
Chipset Intel® H81 Express
DDR3 Memory 1066/1333/1600 MHz
Memory Channel Dual
DIMM Slots 2
Max Memory (GB) 16
PCI-Ex16
1
PCI-Ex1 1
SATAIII
2
SATAII 2
LAN 10/100/1000 1x
USB 3.0 ports (Rear)
2
USB 2.0 ports (Front)
4
USB 2.0 ports (Rear)
4
Audio ports (Rear)
3
VGA
1
DVI 1
VGA Max Share Memory
1024MB
DirectX DX11
Form Factor M-ATX
НАПАЈАЊЕ: Chieftec APS-650SB 650W Full A-135 series или одговарајуће
Power: 650 W
Efficency: 80 Plus Bronze (>85%)
PFC: Active PFC
Security: OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), OCP (Over Current
Protection), SCP (Short-Circuit Protection), OPP (Over Power (Load) Protection), OTP (Over
Temperature Protection)
Connectors: ATX 24pin 1x, ATX 8pin (EPS 12V)
1x, PCI Express 8pin (6+2pin) 2x, SATA
6x,
Molex 4pin 3x, Other: 1x Floppy
МЕМОРИЈА: KINGSTON DDR3 4GB HX316C9SR/4 HyperX или одговарајућа
Memory type: DDR3 DIMM
Memory frequency: 1600MHz
Capacity: 4GB
Memory voltage: 1.5V
Latency: 9-9-9
ХАРД ДИСК: 500GB SATA3 32MB 7200rpm
ОПТИКА: DVD-RW 24x Dual layer
КУЋИШТЕ: Spire Maneo или одговарајуће
ТАСТАТУРЕ И МИШЕВИ УЗ СВАКУ КОНФИГУРАЦИЈУ : Set Genius C110 YU USB црни или
одговарајући
а у свему у складу са понудом број __________, заведена под дел.бр. ____ од ________
године.
Члан 2.

Вредност ЈНМВ из члана 1. овог Уговора је _________________________динара без ПДВ,
односно ____________________ динара са ПДВ.

Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће износа из члана 2. да плати у року од 45 дана од дана
достављања фактуре, на текући рачун Добављача бр. _____________.
Члан 4.
Добављач се обавезује да ће по закључењу овог Уговора да испоручи опрему описану у
члану 1, у року од 5 дана.
Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања наведене опреме падају на
терет Добављача, односно Добављач сноси ризик случајне пропасти или оштећења
опреме до момента испоруке исте.
Члан 5.
Обавезе Добављача су следеће:
- да уговорена опрема буде набављена и достављена по понуди;
- да роба буде правилно упакована и заштићена од оштећења;
- да се оштећена роба мора заменити за исту исправну;
- да у гарантном року опрему замени за исправну, односно изврши сервис исте;
-да за време трајања гаранције сваки излазак на оправдано сервисирање обави бесплатно и у року
од 24 сата од пријаве/позива.
Члан 6.
Наручилац има право да изврши стручни преглед квалитета робе и да о манама
обавести Добављача у року од 5 дана од дана пријема.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове настале у току реализације овог
Уговора решавати споразумно.
У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се надлежност
Привредног суда у Суботици.
Члан 8.
На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се важећи правни прописи
који регулишу ову област.
Члан 9.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ
ЕСШ „Боса Милићевић“ СУБОТИЦА
____________________________________

_____________________________

ДОБАВЉАЧ

___________________________

Имре Зомбори, директор

______________________, директор

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
8.1 Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

за јавну набавку опреме за образовање - рачунарске опреме у поступку мале вредности бр. 4/2015.
а) Образац структуре понуђене цене

Предмет јавне набавке

Коли
чина

Јединична
цена без
ПДВ

Износ
ПДВ

1

2

3

4

РАЧУНАРСКА
КОНФИГУРАЦИЈА Intel
Pentium G3260 (техничке
карактеристике у свему као
што је наведено у одељку 3.
конкурсне документације)
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Јединична
Укупна цена са
цена са
ПДВ
ПДВ
5

ПРОЦЕСОР: Intel Pentium G3260 ili
odgovarajući
ОСНОВНА ПЛОЧА: MSI H81M-P33 или
одговарајућа
НАПАЈАЊЕ: Chieftec APS-650SB 650W Full A135 series ili odgovarajuće
МЕМОРИЈА: KINGSTON DDR3 4GB
HX316C9SR/4 HyperX ili odgovarajuća
ХАРД ДИСК: 500GB SATA3 32MB 7200rpm
ОПТИКА: DVD-RW 24x Dual layer
КУЋИШТЕ: Spire Maneo или одговарајуће
ТАСТАТУРЕ
И
МИШЕВИ
УЗ
СВАКУ
КОНФИГУРАЦИЈУ: Set Genius C110 YU USB црни
или одговарајuћи

УКУПНО
Дана__________

М.П.

У ___________________

Потпис овлашћеног лица

______________________

б) упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене
Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:
- У колону 3 понуђач уписује јединичну цену добра без пореза на додату вредност.
- У колону 4 понуђач уписује износ пореза на додату вредност.
- У колону 5 понуђач уписује јединичну цену добра са порезом на додату вредност.
- У колону 6 понуђач уписује цену за укупну количину добара са порезом на додату вредност.
- У ред УКУПНО понуђач уписује укупну цену (као у колони 6).

6

-

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
9.1 Образац трошкова припреме понуде
за јавну набавку опрема за образовање, рачунарска опрема у поступку мале
вредности број 4/2015.
Врста трошкова

Износ трошкова

Навести врсту трошка на који се понуђач
ставља постављањем услова у конкурсној
документацији, нпр. прибављање средстава
обезбеђења обавеза из поступка и
уговорних обавеза, израда узорка и модела
и сл.

датум:
_______________2015.

место:
____________________

М.П.

потпис
овлашћеног лица
понуђача/носиоца
посла

____________________

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
10.1 Образац изјаве о независној понуди
за јавну набавку опрема за образовање, рачунарска опрема у поступку мале
вредности број 4/2015.
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, понуђач ____________________, са
седиштем у ____________________, ул. ____________________, бр. _____, даје следећу изјаву

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

Дана__________2015.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

У ___________________

______________________

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА
НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
11.1 Образац изјаве понуђача на основу члана 75. став 2. Закона
за јавну набавку опрема за образовање, рачунарска опрема у поступку мале
вредности број 4/2015.
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач ____________________, са
седиштем у ____________________, ул. _______________________, бр. _____, даје следећу изјаву

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

Дана__________2015.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

У ___________________

______________________

12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
12.1 Образац изјаве понуђача о испуњености из чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама
за јавну набавку опрема за образовање, рачунарска опрема у поступку мале
вредности број 4/2015.
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач ____________________, са
седиштем у ____________________, ул. ____________________, бр. _____, даје следећу изјаву

ИЗЈАВА
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо услове
за учешће у поступку јавне набавке из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и да у потпуности прихватамо све услове
наведене у конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности добара – опреме
за образовање, рачунарске опреме, бр. 4/2015, за потребе ЕСШ „Боса Милићевић“ из
Суботице, Ђуре Ђаковића бр. 21.

Дана__________2015.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

У ___________________

______________________

