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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: ЗЈН) и Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке служ.бр. 886/2017-ЈН и Решења образовању Комисије служ.бр. 
887/2017-ЈН од дана 06.11.2017. године Јавно комунално предузеће ''Паркинг сервис 
Сомбор'' је припремило:  
 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

НАБАВКА ДОБАРА  
НАБАВКА СЕРВЕРА СА ДОДАТНОМ ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ И РАЧУНАРА СА 

РАЧУНАРСКОМ ОПРЕМОМ 
БР. 02/2017 

Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 02/2017 
3 
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ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' 

Служ. бр.: 908/2017-ЈН 

Датум: 13.11.2017. године 

ПИБ: 104220944 

Сомбор, Трг Цара Лазара бр. 1 

Тел. 025/423-000 

Факс: 025/437-300 

www.parkingsombor.co.rs 

 

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће 

Интернет страница наручиоца: www.parkingsombor.co.rs 

 

На основу члана 39., 55., 57 и 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности служ.бр. 886/2017-ЈН од 06.11.2017. године, Наручилац објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 

02/2017 

1. Назив наручиоца: Јавно комунално предузеће ''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор. 

2. Адреса наручиоца: Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор. 

3. Електронска пошта: office@parkingsombor.co.rs , parkingsombor@gmail.com  

4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности. 

5. Врста предмета: добра. 

6. Опис предмета: набавка сервера са додатном пратећом опремом и рачунара са 

рачунарском опремом  

7. Ознака из општег речника набавки: 30200000 и 48820000. 

8. Јавна набавка je обликована у две партије: 

- Партија 1 – сервер са пратећом опремом и 

- Партија 2 – рачунари и рачунарска опрема. 

9. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и 

додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. ЗЈН, који су ближе одређени конкурсном 

документацијом. 

10. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у 

складу са чланом 77. ЗЈН и условима из конкурсне документације.  

11. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 

подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.  
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12.  У случају подношења понуда са подизвођачем, понуђач је дужан навести проценат 

набавке који се извршава преко подизвођача. 

13.  Адреса и интернет страница државног органа: Подаци о пореским обавезама могу се 

добити у Министарству финансија – Пореска управа (Централа), адреса Саве Мишковића бр. 

3-5, Београд, као и на интернет страници: www.poreskauprava.gov.rs 

14. Критеријум за доделу уговора:  

- за партију 1 – најнижа понуђена цена - у случају да два или више понуђача дају 

понуду са истим новчаним износом, уговор ће бити додељен понуђачу који је 

понудио краћи рок испоруке и 

- за партију 2 – најнижа понуђена цена - у случају да два или више понуђача дају 

понуду са истим новчаним износом, уговор ће бити додељен понуђачу који је 

понудио краћи рок испоруке. 

15. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице 

Наручиоца www.parkingsombor.co.rs и са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs.  

16. Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за 

подношење понуда, искључиво на преузетим обрасцима из конкурсне документације, који 

морају бити попуњени јасно, недвосмислено, неизбрисивим мастилом, оверени печатом и 

потписом овлашћених лица. 

17. Понуђачи понуду достављају лично на адресу наручиоца путем поште или личном 

доставом, у затвореној и печатираној коверти са назнаком: ''Понуда за јавну набавку мале 

вредности бр. 02/2017 – набавка добара – набавка сервера са додатном пратећом 

опремом и рачунара са рачунарском опремом (број и назив партије) - НЕ ОТВАРАТИ''. 

На полеђини коверте понуђач обавезно наводи назив и адресу понуђача, име и презиме и 

број телефона особе за контакт.  

18. Понуде се могу поднети непосредно: 

- у пословним просторијама ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1, 

25000 Сомбор, канцеларија бр. 3 или 

- путем поште на адресу: ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1, 

25000 Сомбор, канцеларија бр.3. 

19. Понуде са варијантама нису дозвољене.  

20. Неблаговремене и неисправне понуде неће бити разматране. Наручилац услуга 

задржава право да у случају пријема само неодговарајућих и неприхватљивих понуда и из 

других разлога не донесе одлуку о додели уговора о јавној набавци.   

21. Одлука о додели уговора о јавној набаци добара донеће се сагласно члану 85. ЗЈН, у 

року од 10 дана од дана отварања понуда, а о резултатима сви понуђачи ће бити обавештени 

објавом предметне одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року 

од три дана од дана доношења. 
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22. Последњи дан рока за подношење понуде је 24.11.2017. године до 12:00 часова, без 

обзира на начин доставе. 

23. Отварање понуда обавиће се јавно, последњег дана рока за достављање понуда, 

24.11.2017. године у 12:30 часова у пословним просторијама ЈКП''Паркинг сервис 

Сомбор'' у улици Трг Цара Лазара бр. 1 у Сомбору у канцеларији бр. 4, сала за састанке. 

24. Отварање понуда је јавно и присутни представници понуђача пре почетка јавног 

отварања понуда, Комисији за јавне набавке Наручиоца, подносе пуномоћје за учешће у 

поступку отварања понуда.  

25.  Заинтересовано лице  може у писаном облику по члану 63. став 2. тражити од 

наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет 

дана пре истека рока за подношење понуда: 

-  на адресу наручиоца ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 

Сомбор и 

- на адресу електронске поште: office@parkingsombor.co.rs. 

На свим траженим појашњењима у вези са припремањем понуде назначити: Комисија за јавне 

набавке,  питање за јавну набавку мале вредности бр. 02/2017 – набавка добара – набавка 

сервера са додатном пратећом опремом и рачунара са рачунарском опремом (број и назив 

партије). 

          в.д. Директора 

   ______________________ 

Гордана Вуловић, маст.екон. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 02/2017 

 
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Јавно комунално предузеће 

''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор,  

www.parkingsombor.co.rs.  

2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку 

јавне набавке мале вредности у складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се 

уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке: набавка добара – набавка сервера са додатном пратећом 

опремом и рачунара са рачунарском опремом  

4. Спровођење поступка јавне набавке: Поступак се спроводи ради закључења 

уговора о предметној јавној набавци. 

5. У вези ове јавне набавке мале вредности контакт је: Комисија за јавне набавке 

ЈКП''Паркинг сервис Сомбор''. Питања могу да се доставе: на адресу Наручиоца 

ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор или на адресу 

електронске поште: office@parkingsombor.co.rs 

На свим траженим појашњењима у вези са припремањем понуде назначити: Комисија за 

јавне набавке,  питање за јавну набавку мале вредности бр. 02/2017 – набавка добара – 

набавка сервера са додатном пратећом опремом и рачунара са рачунарском опремом 

(број и назив партије). 

 
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

БР. 02/2017 
 
1. Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника: 
 
Набавка добара – набавка сервера са додатном пратећом опремом и рачунара са 

рачунарском опремом 

Ознака из општег речника набавки: 
- 30200000 и 48820000 

 
2. Јавна набавка je обликована у две партије: 

- Партија 1 – сервер са пратећом опремом и 

- Партија 2 – рачунари и рачунарска опрема. 

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде састављена: 

На ову набавку ће се примењивати: Закон о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 

142/12, 14/2015 и 68/2015), Закон о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ''  бр. 33/97 и 

31/01 и ''Сл.гласник РС'' бр. 30/10) у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама, 

Закон о облигационим односима (''Сл.лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89-Одлука УСЈ и бр. 
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57/89, ''Сл.лист СРЈ'' бр. 31/93 и ''СЛ.лист СЦГ'' бр. 1/03-уставна повеља, након закључења 

уговора о јавној набавци). 

III  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 02/2017 

 
3.1.Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
Понуда мора бити сачињена на српском језику.  

 
3.2.Подношење понуде и попуњавање образаца датих у конкурсној 
документацији 
Понуда мора да садржи све доказе тражене из конкурсне документације. 
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 понуђача, адресу и телефон, као и име и 
презиме овлашћеног лица за контакт. 
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.  
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и 
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

 
Понуду доставити на адресу: 

ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор 
Трг Цара Лазара бр. 1 

канцеларија бр. 3 
25000 Сомбор 
са назнаком 

 
''Понуда за јавну набавку мале вредности бр. 02/2017 – набавка добара – набавка 

сервера са додатном пратећом опремом и рачунара са рачунарском опремом  

(број и назива партије)''НЕ ОТВАРАТИ'' 

 
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да 
се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава 
печатом.  
Понуда мора бити јасна и недвосмислена.  
Понуђач може да поднесе највише једну понуду. 
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, 
потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног 
члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из 
конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком 
наступу. Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред 
такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат 
понуђача. 
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3.3.Обавезни садржај понуде: 
- Образац изјаве о испуњавању из члана 75. ЗЈН  
- Подаци о понуђачу, подизвођачу, учеснику у заједничкој понуди и образац 

понуде 
- Образац изјаве о поштовању прописа 
- Образац изјаве о независној понуди 
- Изјава о средствима финансијског обезбеђења у случају закључења 

уговора 
- Модел уговора 
- Образац оцене испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

мале вредности 

 
3.4.ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка обликована је у две партијаме: 

- Партија 1 – сервер са пратећом опремом 
- Партија 2 – рачунари и рачунарска опрема 

 
3.5.Варијанте понуде 
Није дозвољено подношење понуде са варијантама. 
 

3.6. Измене, допуне и опозив понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека 
рока за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно 
која документа накнадно доставља.  
Измена понуде доставља се на адресу наручиоца путем поште или личном доставом, у 
затвореној и печатираној коверти, на начин да се приликом отварања може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара, са назнаком: ''Измена понуда за јавну набавку мале 
вредности бр. 02/2017 – набавка добара – набавка сервера са додатном пратећом 
опремом и рачунара са рачунарском опремом  (број и назива партије)''НЕ ОТВАРАТИ'' 
На полеђини коверте понуђач обавезно наводи назив и адресу понуђача, име и презиме и број 
телефона особе за контакт.  
Адреса за достављање понуде је: ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 
Сомбор, канцеларија бр. 3. 
Допуна понуде доставља се на адресу наручиоца путем поште или личном доставом, у 
затвореној и печатираној коверти, на начин да се приликом отварања може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара, са назнаком: ''Допуна понуде за јавну набавку мале 
вредности бр. 02/2017 – набавка добара – набавка сервера са додатном пратећом 
опремом и рачунара са рачунарском опремом (број и назива партије)''НЕ ОТВАРАТИ'' 
На полеђини коверте понуђач обавезно наводи назив и адресу понуђача, име и презиме и број 
телефона особе за контакт.  
Адреса за достављање понуде је: ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 
Сомбор, канцеларија бр. 3. 
Опозив понуде доставља се на адресу наручиоца путем поште или личном доставом, у 
затвореној и печатираној коверти, на начин да се приликом отварања може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара, са назнаком: ''Опозив понуде за јавну набавку мале 
вредности бр. 02/2017 – набавка добара -  набавка сервера са додатном пратећом 
опремом и рачунара са рачунарском опремом (број и назива партије)''НЕ ОТВАРАТИ'' 
На полеђини коверте понуђач обавезно наводи назив и адресу понуђача, име и презиме и број 
телефона особе за контакт.  
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Адреса за достављање понуде је: ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 
Сомбор, канцеларија бр. 3. 
Понуда не може бити измењена, допуњена или опозвана након истека рока за подношење 
понуда. 

 
3.7. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У 
супротном, такве понуде ће бити одбијене. 
 

3.8. Учешће подизвођача 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће 
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача. 
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи 
од 40%. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у 
Упутству како се доказује испуњеност услова. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов 
захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.  
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко 
тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно 
подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања 
позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило 
да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 

 
3.9. Подношење заједничке понуде 
Понуду може поднети група понуђача.  
Саставни део заједничке понуде је споразум, по члану 81. став 4. ЗЈН,  којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће    
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће издати рачун; 
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
5) обавезе за сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су 
наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова. 

 
3.10. Остали захтеви Наручиоца 
ПДВ: Приликом плаћања, изабрани понуђач – пружалац услуге ће у фактури представити 
цену са ПДВ-ом, осим уколико за одређене услуге које су предмет ове јавне набавке не 
постоји обавеза плаћања тог пореза или постоји право на ослобађање од плаћања истог, што 
ће пружалац услуге доказати потврдом или мишљењем издатим од стране надлежног 
пореског органа. 
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Начин, рок и услови плаћања: Рок плаћања је 45 дана, од дана испостављања рачуна, на 
основу докуметна који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. Плаћање 
се врши уплатом на ручун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
Средства финансијског обезбеђења: Понуђачи су у обавези да уз понуду, као средства 
финансијског обезбеђења којим обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне 
набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, доставе:  
а) изјаву на прописаном обрасцу из конкурсне документације којом под материјалном и 
кривичном одговорношћу гарантује Наручиоцу, да ће му, у случају да му буде додељен 
уговор по овој јавној набавци, доставити бланко сопствену меницу, оверену и потписану 
од стране лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење да се меница може 
наплатити, фотокопију картона депонованих потписа у пословној банци (меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије), и то: 

- за добро извршење посла на износ од 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од дана испуњења уговорних обавеза 
(односно од дана испоруке предметних добара), а која се доставља одмах по закључењу 
Уговора, а најкасније у року од 10 (десет) дана, од дана закључења Уговора.   

- за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 5% од укупне вредности 
уговора, без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног 
рока, коју доставља на дан испоруке добара. У противном Наручилац има право да одбије 
пријем испоручених добара, чиме ће се сматрати да Испоручилац није у потпуности испунио 
своју уговорну обавезу, у ком случају је дужан да Наручиоцу у потпуности накнади стварну 
штету. 

 
Наручилац има право да активира наведена средства финансијског обезбеђења: за добро 
извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, у случају да изабрани понуђач у 
потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин 
и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида уговора. 
 
Гаранти рок: Гаранције за јавну набавку добара – набавка сервера са пратећом и опремом и 
рачунара и рачунарске опреме бр. ЈНМВ 02/2017 не може бити краћа од броја месеци 
наведених у обрасцу понуде. 
Рок за отклањање недостатака и замену рекламираних артикала је 5 (пет) дана од дана 
пријема захтева Наручиоца са рекламацијом. 
Уколико Понуђач изврши замену рекламираних артикала новим, гарантни рок за те артикле 
тече од дана замене истих. 
 
Квалитет, количина и опис добара: сва добра дефинисана конкурсном документацијом за 
јавну набавку добара – набавка сервера са пратећом и опремом и рачунара и рачунарске 
опреме бр. ЈНМВ 02/2017, морају у потпуности одговарати захтевима наручиоца за обе 
партије. 
Предметна добра морају бити нова, некоришћена, у оригиналном паковању, од произвођача 
опреме наведене у спецификацији, из текуће производње и морају да задовоље све техничке 
карактеристике наведене у спецификацији. 
Добра морају бити испоручена у амбалажи оригиналног произвођача која ће иста штитити од 
оштећења и која је уобичајена за паковање ове врсте добара. 
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Место испоруке добара: на адресу наручиоца ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', Трг Цара 
Лазара бр. 1, 25000 Сомбор 
 
Рок испоруке добара: Рок испоруке добара за јавну набавку добара - набавка сервера са 
пратећом и опремом и рачунара и рачунарске опреме бр. ЈНМВ 02/2017  не може бити дужи 
од 30 дана од дана закључења уговора за обе партије. 
 
Рок важења понуде: Рок важења понуде је најмање 60 дана од дана отварања понуда. 
 

3.11. Начин означавања поверљивих података 
Наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима садржане у понуди које је 
као такве у складу са ЗЈН понуђач означио у понуди. 
Наручилац је дужан да одбије давање информација које би значиле повреду поверљивости 
података добијених у понуди, као и да чува пословну тајну имена, заинтересованих лица, 
понуђача (подносиоца пријава), као и податке о поднетим понудама (пријавама) до отварања 
понуда (пријава).  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда. 
Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које 
понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 
Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или 
споразума и чувања поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у 
смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне. 
Лице које је примило одређене податке као поверљиве дужно је да их чува и штити, без 
обзира на степен поверљивости. 
Наручилац ће као поверљиве податке третирати оне документе у понуђеној документацији 
који у горњем десном углу великим словима имају исписано ''ПОВЕРЉИВО'', а испод тога 
потпис лица које је потписало понуду. 
Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити 
подвучен црвено, док у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано ''ПОВЕРЉИВО''. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на адекватан начин. Ако 
се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће 
позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, написати ''ОПОЗИВ'', уписати датум и 
време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост 
документа, наручилац ће понуду у целини одбити. 

 

3.12. Валута и начин на који мора бити изражена цена у понуди  
Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.  
Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене критеријума ''цена'' 
узимати цене без ПДВ-а. У цену су урачунати сви трошкови везани за услуге која је предмет 
јавне набавке. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неубичајно ниска цена, наручилац ће поступати у складу са чланом 

92. ЗЈН. 
 
3.13.Негативне референце 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 
поступку јавне набавке: 

1. поступао супротно забрани  чл. 23. и 25. ЗЈН, 
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2. учинио повреду конкуренције, 
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен и 
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе који потврђују да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
 

3.14. Додатне информације у вези са припремањем понуде 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, по члану 63. став 2. ЗЈН тражити додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуде.  

Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са: ''Захтев за додатне 

информације или појашњења – јавна набавка мале вредности 02/2017 – набавка добара -  

набавка сервера са додатном пратећом опремом и рачунара са рачунарском опремом (број и 

назив партије)''. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, ту 

информацију објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници предузећа. 

- Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

- Комуникација се у поступку јавне набавке мале вредности одвија на начин 

прописана чланом 20. ЗЈН, а то је писаним путем, односно путем поште или 

електронске поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних 

набавки. 

3.15. Додатна објашњења од понуђача за оцену понуда 
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. 
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени 
рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући контролу (увид) код понуђача, као и 
код њеног подизвођача. 
 

3.16. Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за оцену понуда за  јавну набавку добара - набавка сервера са пратећом и 
опремом и рачунара и рачунарске опреме бр. 02/2017, за партију 1 и партију 2 ради доделе 
уговора је најнижа понуђена цена.  
 

3.17. Елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда истом понуђеном ценом: 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок, а уколико је и дужина 
гарантног рока иста, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок испоруке. 

 
3.18. Обавезе понуђача по члану 74. став 2. и члану 75. став 2. ЗЈН-а 
Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и  условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (ако их има). 
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

3.19. Захтев за заштиту права 
Захтев за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима превиђеним ЗЈН, подноси 
се Наручиоцу непосредно предајом на писарници или поштом препоручено са повратницом, а 
копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији.  
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим у поступку јавне набавке 
мале вредности, ако је примљен од стране наручиоца најкасније три 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 доношење 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 пријема одлуке. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека 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 захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 
динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра 153, сврха: Републичка административна 
такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). 
Потврда о извршеној уплати административне таксе из члана 156. ЗЈН мора да: буде издата 
од стране банке, да садржи печат банке и да преставља доказ о извршеној уплати 
административне таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе 
реализована и датум када је иста реализована). 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. ЗЈН. 
 

3.20.Закључење уговора 

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. ЗЈН. 

Уколико у року за подношење понуде пристигне само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН закључити уговор са 
понуђачем у року од три дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора. 
 
3.21. Измене током трајања уговора 
Наручилац задржава право да након закључења уговора о јавној набавци, уколико се за тим 
укаже потреба, може повећати уговорени обим предмета набавке, при чему укупна вредности 
повећања уговора не може бити већа од 5% од укупне вредности првобитно закљученог 
уговора. У овом случају поступаће се сходно члану 115. ЗЈН. 

 
3.22. Трошкови израде понуде 
Сви трошкови за израду комплетне понуде, као и за учешће понуђача у поступку падају 
искључиво на терет понуђача независно од исхода поступка, односно не представљају 
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директне трошкове везане за пружање предметних услуга,  те исти неће бити надокнађени од 
стране наручиоца. 
 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗЈН И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛАНУ 77. 
ЗЈН 

 
IVa   Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и чл. 76. ЗЈН 

 
Обавезни услови 

 

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

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и додатне услове чл.76 ЗЈН, и 

то: 

1. да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући регистар, 

2. да понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде 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, 

3. да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној територији и  

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке  

 

Додатни услови за обе партије: 

1. да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: да нису пословали са      

губицима у претходне три обрачунске године 2014, 2015, 2016. – године (АОП 

284) и да су остварили нето добитак (АОП 283) и као доказ испуњености овог 

услова потребно је доставити Извештај о бонитету са билансом стања и успеха за 

2014., 2015. и 2016. годину, 

2. средства финансијског обезбеђења:понуђачи су у обавези да уз понуду, као 

средства финансијског обезбеђења којим обезбеђују испуњење својих обавеза у 

поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, доставе: 

изјаву на прописаном обрасцу из конкурсне документације којом под 

материјалном и кривичном одговорношћу гарантује Наручиоцу, да ће му, у 

случају да му буде додељен уговор по овој јавној набавци, доставити 

бланко сопствену меницу, оверену и потписану од стране лица овлашћеног за 

заступање, менично овлашћење да се меница може наплатити, фотокопију 

картона депонованих потписа у пословној банци (меница мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије), и то: 

- за добро извршење посла на износ од 5% од укупне вредности уговора, без 

ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од дана испуњења 
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уговорних обавеза (односно од дана испоруке предметних добара), а која се 

доставља одмах по закључењу Уговора, а најкасније у року од 10 (десет) дана, од 

дана закључења Уговора.   

- за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 5% од укупне 

вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи 

од истека гарантног рока, коју доставља на дан испоруке добара. У противном 

Наручилац има право да одбије пријем испоручених добара, чиме ће се сматрати 

да Испоручилац није у потпуности испунио своју уговорну обавезу, у ком случају 

је дужан да Наручиоцу у потпуности накнади стварну штету. 

Наручилац има право да активира наведена средства финансијског обезбеђења: 

за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, у случају 

да изабрани понуђач у потпуности или делимично не извршава своје уговорне 

обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у 

случају раскида уговора. 

3. технички капацитет: 

- да понуђач поседује ИСО 9001 – систем менаџмента квалитетом, 

- да понуђач поседује ИСО 20000-1 – информационе технологије – 

менаџмент услугама и 

- да понуђач поседује ИСО 27001 – систем менаџмента безбедности 

информација. 

4. пословни капацитет - да понуђач поседује следеће сертификате: 

 Certified information systems securty proffesional  

 Security essentials certification 

 Micorsoft certified solution expert server infrastructure 

 Micorsoft certified solution expert data platform 

 

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 и услов из члана 75. 

став 1. тачка 5) ЗЈН, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

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.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.   

 
IVб   Упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова 

 
Испуњеност услова из чл. 75. и  чл. 76. овог ЗЈН понуђач или подносилац пријаве доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

Обавезни услови: 

1. извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Регистра 

надлежног Привредног суда 

доказ: копија, без обзира датума издавања 
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2. извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 

заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 

кривична  дела  против  заштите  животне  средине,  кривично  дело  примања  или 

давања мита, кривично дело преваре; 

доказ: уверење надлежни суд и надлежне полицијске управе 

3. уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.  

доказ: потврда републичке Пореске управе и локалног органа управе – потврда 

Пореске управе за измирене доспеле обавезе које администрира ова управа и 

Потврда надлежне локалне управе за измирене доспеле обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода  

4. важеће  дозволе  за  обављање  одговарајуће  делатности,  издате  од  стране 

надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 

доказ: копија, регистар НБС 

  

Додатни услови:  

1. извештај о бонитету са билансом стања и успеха за 2014., 2015. и 2016. годину. 

- доказ: потврда да понуђач није имао блокаде тећих рачуна отворених код 
пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана и копије 

биланса стања и успеха за 2014., 2015. и 2016. годину.  
2. средства финансијског обезбеђења 

- доказ: попуњена, потписана и оверена печатом изјава о средствима 
финансијског обезбеђења која је саставни део конкурсне документације 

3. технички капацитет*: 
 поседовање ИСО 9001 стандарда 

-  доказ: копија важећег сертификата  

 поседовање ИСО 20000-1 стандарда 
-  доказ: копија важећег сертифаката 

 поседовање ИСО 27001 стандарда 
-  доказ: копија важећег сертификата 

*Напомена: достављени сертификати могу бити на спрском и енглеском језику. 
4. пословни капацитет*: 

 поседовање Certified information systems securty proffesional  
- доказ: копија важећег сертификата 

 поседовање Security essentials certification 
- доказ: копија важећег сертификата 

 поседовање Microsoft certified solution expert server infrastructure 
- доказ: копија важећег сертификата 

 Microsoft certified solution expert data platform 
- доказ: копија важећег сертификата 

*Напомена: достављени сертификати могу бити на спрском и енглеском језику. 
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Доказ наведен под тачкама 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у 

складу са законом. 

Доказ  наведен  под  тачком  3)  мора  бити  издат  након  објављивања  позива  за  

подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда. 

 

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. став 2. ЗЈН могу се доставити као неоверене 

копије. 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 

чл. 77. став 4. ЗЈН, понуђач може да доказује достављањем Изјаве - Образац изјаве о 

испуњавању из чл. 75, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, коју доставља у 

виду неоверене копије и извештаја о бонитету са билансом стања и успеха за 2014., 2015. и 

2016. годину обавезно доставља у склопу своје понуде. 

 

На основу члана 78. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом 

подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова. 

 

Понуђач чија је понуда оцењена као најповољније дужан је да у року од 5 (пет) дана од 

пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију траженог доказа. 

 

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не поступи по позиву наручиоца, 

његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

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 и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача - Образац изјаве подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом.  

 

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

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

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

вредности и да је документује на прописани начин. 

 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене услови, биће одбијена као 

неприхватљива. 
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IVц   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач ____________________________________________________ [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара, набавка 

сервера са додатном пратећом опремом и рачунара са рачунарском опремом, број 

02/2017 у ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', 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; 

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. понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде и 

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

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: 
- Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

 

mailto:parkingsombor@gmail.com
http://www.parkingsombor.co.yu/


 
Јавно комунално предузеће 
''Паркинг сервис Сомбор'' 

Ј.К.П. „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“ 
Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор 

Teл: (025) 423-000; Фах: (025) 437-300;  e-маил: parkingsombor@gmail.com 

www.parkingsombor.co.rs   

20 

 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач_________________________________________________ [навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара, набавка 
сервера са додатном пратећом опремом и рачунара са рачунарском опремом, број 
02/2017 у ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', 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; 

2) подизвођач 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) подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаве позива за подношење понуде и 

4) 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). 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 
 

Напомена: 
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као учесник у заједничкој понуди, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Учесник у заједничкој понуди _______________________________________________ 
[навести назив свих учесника у заједничкој понуди] у поступку јавне набавке мале 
вредности за набавку добара, набавка сервера са додатном пратећом опремом и 
рачунара са рачунарском опремом, број 02/2017 у ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'', 
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; 

2) подизвођач 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) подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаве позива за подношење понуде и 

4) 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). 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 
 

Напомена: 
- Образац попуњава и печатом и потписом оверава сваки учесник у заједничкој понуди и 

то само у случају да се наступа у заједничкој понуди. 
- У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати.  
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V   ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧУ И УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
ПОНУДИ  

Va ПАРТИЈА бр 1 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Назив – скраћено пословно име:   

Правни облик:   

Седиште:   

Адреса седишта:   

Пуно пословно име:   

Матични број:   

Шифра делатности:   

Назив делатности:   

ПИБ:   

Назив банке и број рачуна:   

  

Телефон:   

Е-маил адреса:   

Овлашћено лице за 
потписивање уговора: 

  

Датум доношења понуде:   

Деловодни број понуде:   

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 
Понуда се подноси: 

- самостално - као понуда са подизвођачем -као заједничка понуда 

 
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. 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________  ________________________________ 
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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. 
 

Датум      Потпис овлашћеног лица 
    М. П.  

_____________________________  ________________________________ 
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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. 
 

Датум         Потпис овлашћеног лица 
    М. П.  

_____________________________  ________________________________ 
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  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ: 

 
Редни 
број 

Врста 
Јединична 

цена 
Количина 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1. 

СЕРВЕР: 
- Systemboard D3289 1xXeon E5-2602 

v4 
- s 24x DDR4 DIMM slots 
- i RMC S4 onboard server management 

incl.graphics controller 
- Emulex XE104 Dynamic LoM LAN 

Controller for opt. 2x1Gb  T OC/1400-
LOM, plus 1xService LAN-Port 

- 3x120mm single hot plug fans 
- ServerView Suit software 

incl.Serverwiev Installation Manager, 
1x450W modular Psu platinum, 16gb 
ram, DVD RW1.6“, 2xHD SAS 6G 1TB 
7.2K HOT PL 3.5“BC 

- Isporuka, instalacija i integracija dobra u 
infrastrukturu naručioca uz poštovanje i 
sprovođenje uslova iz tehičkih i 
poslovnih kapaciteta 

 1  

2. 

ЛИЦЕНЦА: 
- Windows Svr Std 2016 64Bit English 

1pk DSP OEI DVD 16 Core 
- Isporuka, instalacija i integracija dobra 

u infrastrukturu naručioca uz 
poštovanje i sprovođenje uslova iz 
tehičkih i poslovnih kapaciteta 

 1  

3. 

ОРМАН – RECK: 
- 21U 19“ tip nazidni 
- Polica 2xmetalna 
- Uvodnik za kablove plastični ili metalni 
- Strujni razdelnik 5xšuko 19“ 
- Kabel Patch 5e 0,5m x 24 
- Kabel UTP 5e 305 bunt Path panel 24 

portni kate 5e  
- Ventilator ugradni sa regulacijom 
- Isporuka, instalacija i integracija dobra u 

infrastrukturu naručioca uz poštovanje i 
sprovođenje uslova iz tehičkih i 
poslovnih kapaciteta 

 1  

УКУПНО:  
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Укупна вредност без ПДВ-а  

Укупна вредност ПДВ-а  

Укупна вредност са ПДВ-ом  

Начин и рок плаћања Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача у најкаснијем року од 45 дана 
од дана службеног пријема исправно 
попуњене фактуре од стране понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева 
аванс, а плаћања важе за сваку 
испоруку појединачно. 

Рок испоруке добара(не дужи од 30 дана):  

Рок важења понуде(минимум 60 дана):  

Гаранти рок за добра: 
- Сервер 

- Орман - reck 

 
- 3 године 
- 1 годинa 

  

 
 
 
Датум:___________    М.П.   Понуђач: 
         _______________________ 
       
Напомена: У износ цене урачунати: цену предметних добара, трошкове транспорта, као и све 
пратеће трошкове везане за испоруку.  
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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Va ПАРТИЈА бр 2 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Назив – скраћено пословно име:   

Правни облик:   

Седиште:   

Адреса седишта:   

Пуно пословно име:   

Матични број:   

Шифра делатности:   

Назив делатности:   

ПИБ:   

Назив банке и број рачуна:   

  

Телефон:   

Е-маил адреса:   

Овлашћено лице за 
потписивање уговора: 

  

Датум доношења понуде:   

Деловодни број понуде:   

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 
Понуда се подноси: 

- самостално - као понуда са подизвођачем -као заједничка понуда 

 
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. 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________  ________________________________ 
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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. 
 

Датум      Потпис овлашћеног лица 
    М. П.  

_____________________________  ________________________________ 
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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. 
 

Датум         Потпис овлашћеног лица 
    М. П.  

_____________________________  ________________________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ: 

 
Редни 
број 

Врста 
Јединична 

цена 
Количина 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1. 

Prenosni PC notebook : Veličina ekrana min 

15.6",rezolucija min 1366x768,Procesor 

Intel,Tip procesora Core i3 model6006U, Ram 

min 4gb DDR4 prosirljivo do 12GB , hdd min 1tb 

5400, USB min 2.0x1,3.0x1, 3.1 Type c x 1. Web 

camera, Lan min 10/100, BT min 4.0, citac 

kartica. 

 2  

2. 

Projektor,3LCD tehnologija, min rezolucija1.024 

x 768 Kontrast min 15.000:1 Vertikalno 

osvežavanje 50Hz - 85Hz Paleta boja min. 1.07 

milijardi boja Veličina slike min 30" max 350" 

Optimalna udaljenost 1.8m - 2.17m Odnos 

stranica slike 4:3 Osvetljenje 3.200 ANSI lumena 

Konekcije HDMI ulaz 1 Analogni video ulazi S-

Video, VGA D-sub, Kompozitni (1xRCA)Audio 

ulaz 2x RCA USB 

 1  

3. 

Upravljiv svič 48-port Gigabit 

10/100/1000Mb/s+ 4 x SFP Gigabit, L2+ feature 

- Static Routing, IP-MAC-Port Binding, ACL, Port 

Security, L2/L3/L4 QoS, IPv6 support, 19" 

rackmount 

 1  

4. 

PC Računar : Klasa procesora  min Intel® Core™ 

i3 Model 4170,Broj jezgara procesora min 2 

Radni takt procesora min. 3.7GHz Memorija 

(RAM) 4GB DDR3 1600mhz Hard disk  500GB 

Sata II, DVD±RW DL, ATX 500W tastatura, miš 

 2  

5. 

Monitor: Dijagonala ekrana min 

21.5"(54.6cm),Maksimalna rezolucija 

1920x1080,Osvetljenje 250cd/m²,Kontrast min 

10.000.000:1, Vreme odziva 5ms, Ugao 

vidljivosti 170º(H)/160º(V),Konekcije VGA DVI-D 

VESA Montaža 100x100mm 

 4  

6. 

Multifunkcijski uređaj Print, copy, scan, fax.  

Brzina crno-belog štampanja:Normalno: Up to 

18 ppm 1 ,  Brzina štampanja u boji: 

Normalno:Up to 18 ppm,   Prva izlazna stranica 

 1  
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(spremna)     Crno-belo: As fast as 11.5 sec  U 

boji: As fast as 13 sec 2 Radni ciklus (mesečni, 

A4)Up to 30,000 pagesPreporučena mesečna 

količina stranica250 to 2,500 Display min7.6 cm 

touchscreen LCD (colour graphics) Processor 

800 MHz konekcije Hi-Speed USB 2.0 port Built-

in Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX network 

port memorija 256 mb Ulaz za upravljanje 

papirom min 150-sheet input tray, izlaz 100-

sheet output tray, skener Flatbed, ADF, 

rezolucija sekenra 300 x 300 dpi (colour and 

mono ADF); Up to 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 

1200 x 1200 dpi Flatbed 

7. 

Foto aparat Rezolucija 16 mpix, Optički zoom 

5x,TFT LCD ekran 2,7" (6,7 cm)Interna memorija 

17mb rezolucija slike 6 M (visoko) [4608 x 3456 

(kvalitetno)]. 16 M [4608 x 3456]. 8 M [3264 x 

2448]. 4 M [2272 x 1704]. 2 M [1600 x 1200]. 

VGA [640 x 480]. 16:9 [4608 x 2592]Ugrađeni 

blic 

 1  

8. Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD  10  

9. Platno za projekciju sa stalkom 180x180cm  1  

УКУПНО:  

Напомена: Испоруке, инсталација и интеграција добра у инфраструктуру наручиоца уз поштовање и 
спровођење услова из техничких и пословних капацитета. 
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Укупна вредност без ПДВ-а  

Укупна вредност ПДВ-а  

Укупна вредност са ПДВ-ом  

Начин и рок плаћања Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача у најкаснијем року од 45 дана 
од дана службеног пријема исправно 
попуњене фактуре од стране понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева 
аванс, а плаћања важе за сваку 
испоруку појединачно. 

Рок испоруке добара(не дужи од 30 дана):  

Рок важења понуде(минимум 60 дана):  

Гаранти рок за добра: 
-Редни број из обрасца понуде: 2, 3, 6, 7 и 9 

-Редни број из обрасца понуде:1, 4 и 5 

 
- 12 месеци 
- 24 месеца 

  

 
 
 
Датум:___________    М.П.   Понуђач: 
         _______________________ 
       
Напомена: У износ цене урачунати: цену предметних добара, трошкове транспорта, као и све 
пратеће трошкове везане за испоруку.  
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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VI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 
 

 
 
 
 

 
У вези са позивом за набавку добара у ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' бр. 

02/2017, у поступку јавне набавке мале вредности, набавка сервера са додатном 
пратећом опремом и рачунара са рачунарском опремом, изјављујемо под 
материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач дужан да при састављању 
своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које прозилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне своје и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. 
став 2. ЗЈН). 

 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

                                                                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

 
Напомена: за сваку партију поднети посебну изјаву. 
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VII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  
 

ИЗЈАВУ 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ЗА ЈН МВ 02/2017 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности, набавке добара, набавка сервера са 
додатном пратећом опремом и рачунара са рачунарском опремом у ЈКП''Паркинг 
сервис Сомбор'' бр. 02/2017, поднео НЕЗАВИСНО, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

            (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 

Напомена: - за сваку партију поднети посебну изјаву 

- 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) ЗЈН.  
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VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач __________________________ [навести назив 
понуђача], изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је у поступку 
јавне набавке мале вредности, набавке добара, набавка сервера са додатном пратећом 
опремом и рачунара са рачунарском опремом у ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' бр. 02/2017, 
имао следеће трошкове за које доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

 

Врста трошка 
Износ трошка у рсд 

без пдв/а 

  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремање 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. 
Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 
29/2013) обавезни елемент конкурсне документације. 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 (потпис овлашћеног лица) 

 
Напомена:  

- достављање овог обрасца није обавезно 
- за сваку партију поднети посебну изјаву 
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IX   ИЗЈАВА  О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 У СЛУЧАЈУ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО, да ћемо у случају да 
будемо изабрани у својству најповољнијег понуђача по набавци бр. 02/2017, партија бр. 
_______, након закључења уговора са Наручиоцем,  Наручиоцу  доставити: 
 

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла, у висини 5% од вредности 
уговора (без ПДВ-а), важности 30 дана дуже од дана испуњења уговорних обавеза. 
Наведено средство обезбеђења ћемо доставити одмах по закључењу Уговора, а 
најкасније у року од 10 (десет) дана, од дана закључења Уговора. 
 

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у висини 
5% од вредности уговора (без ПДВ-а), важности 30 дана дуже од истека гарантног 
рока. Наведено средство обезбеђења ћемо доставити на дан испоруке добара.  
 
 

Упознати смо и сагласни да Наручилац има право да активира наведена средства 
обезбеђења у случају да изабрани понуђач у потпуности или делимично не извршава своје 
уговорне обавезе.   
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 (потпис овлашћеног лица) 

 
Напомена:  

- за сваку партију поднети посебну изјаву 
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X  МОДЕЛ УГОВОРА 

На основу Одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу у Јавној набавци мале 
вредности бр. 02/2017 за набавку добара, набавка сервера са додатном пратећом опремом и 
рачунара са рачунарском опремом , бр. _______ од ________ године за прикупљање понуда 
за набавку добара, набавка сервера са додатном пратећом опремом и рачунара са 
рачунарском опремом, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП 
''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор, кога заступа вршилац дужности директора Гордана 
Вуловић (у даљем тексту: Наручилац), с једне и ____________________________, из 
_____________________, мат.бр.______________,ПИБ____________,кога заступа директор 
_____________________________  (у даљем тексту: Понуђач-Испроручилац), с друге стране, 
з а к љ у ч у ј у 

У Г О В О Р   

о јавној набавци мале вредности  партија бр. 1 

(сервер са додатном пратећом опремом) 

ЈНМВ 02/2017 

 

Закључен дана _________.2017.године у Сомбору између: 

 

1. Јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис Сомбор'' из Сомбора, Трг Цара 

Лазара бр.1(у даљем тексту:Наручилац), ПИБ: 104220944, МБ:20121432 кога заступа 

вршилац дужности директора Гордана Вуловић и 

2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, 

МБ:_____________ (у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа 

________________________. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
Предмет Уговора је набавка и испорука сервера са додатном пратећом опремом (у даљем 
тексту: добра) од стране Испоручиоца за потребе Наручиоца, у свему према техничким 
карактеристикама из Конкурсне документације Наручиоца и Понуди бр. __________од _____ 
године Испоручиоца, која чини саставни део Уговора (не попуњава понуђач). 
 

Члан 2. 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи добра из члана 1.  Уговора, која су 
таксативно набројана у спецификацији из Конкурсне документације Наручиоца, у количини, 
типу и назначеним  техничким карактеристикама. 

 
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 
Члан 3. 

Наручилац се обавезује да ће предметна добра Испоручиоцу платити по међусобно 
уговореним јединичним ценама из прихваћене Понуде Испоручиоца број: ____________ (не 
попуњава понуђач), а што за укупно уговорене врсте и количине добара износи 
_________________ динара.  
У цену из претходног става није урачунат ПДВ који пада на терет Наручиоца.  
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Цена из става 1. овог члана обухвата цену добара, транспорт истих на адресу Наручиоца и 
све пратеће трошкове везане за испоруку истих.  
  

Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговорене цене изврши по испоруци предметних 
добара, достављања Записника из члана 9. Уговора, у року од 45 дана од дана пријема код 
Наручиоца, испостављене фактуре од стране Испоручиоца, на текући рачун Испоручиоца 
број: _______________________________ који се води код _______________________. 
Испоручилац се обавезује да приликом испостављања фактуре Наручиоцу, у истој наведе 
јединичне цене добара, количину и врсту. 
Трошкови транспорта добара до адресе Наручиоца падају на терет Испоручиоца.  
 

Члан 5. 
Испоручилац је обавезан да Наручиоцу достави бланко сопствену меницу, оверену и 
потписану од стране лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење да се меница може 
наплатити, фотокопију картона депонованих потписа у пословној банци (меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије), и то: 
 
- за добро извршење посла на износ од 5% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, са роком 

важности који је 30 дана дужи од дана испуњења уговорних обавеза, а коју са 
документацијом из става 1. овог члана, доставља одмах по закључењу Уговора, а 
најкасније у року од 10 (десет) дана, од дана ступања на снагу Уговора. 

- за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од укупно уговорене 
вредности (без ПДВ), са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока 
(рачунајући најдужи гарантни рок који је Испоручилац дао за добра која су предмет 
Уговора), коју доставља на дан испоруке добара. У противном Наручилац има право да 
одбије пријем испоручених добара, чиме ће се сматрати да Испоручилац није у потпуности 
испунио своју уговорну обавезу, у ком случају је дужан да Наручиоцу у потпуности накнади 
стварну штету. 

Достављање бланко сопствених меница са меничним овлашћењем из овог Члана, сматраће 
се уговорном обавезом, те недостављање истих сматра се неиспуњењем обавеза 
дефинисаних овим Уговором. 
Наведена средства финансијског обезбеђења Наручилац има право да активира у случају да 
Испоручилац у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не 
извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора. 
 

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ 
 

Члан 6. 
Испоручилац се обавезује да испоруку добара из члана 1. Уговора изврши у року од ________ 
дана од дана ступања Уговора на снагу и то на адресу Наручиоца, Трг Цара Лазара бр 1. у 
Сомбору. 
Уколико Испоручилац задоцни са испуњењем своје обавезе из претходног става, Наручилац 
има право да му зарачуна и наплати уговорну казну у висини од 0,2% укупно уговорене цене 
из члана 3. Уговора, за сваки дан прекорачења уговореног рока.  
Укупна висина уговорне казне коју по основу из става 1. овог члана Испоручилац плаћа 
Наручиоцу, може да износи највише 5% од укупно уговорене цене.  
 Уколико Наручилац у накнадно одређеном примереном року за извршење обавеза које су 
предмет овог Уговора, прими испуњење обавезе Испоручиоца, задржава право на уговорну 
казну без посебног писменог саопштења Испоручиоцу. 
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Члан 7. 

Поред износа уговорне казне из члана 6. Уговора, Испоручилац је дужан да Наручиоцу 
накнади и разлику до висине стварне штете коју услед тога претрпи. 
Наручилац задржава право да раскине уговор у сваком моменту уколико Испоручилац 
прекорачи уговорени рок испоруке и у случају када висина уговорне казне не пређе износ од 
5% укупно уговорене вредности испоручених добара испоруке са којом касни. 
 

Члан 8. 
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити предметна добра одговарајућег 
квалитета, нова, из текуће производње, од оригиналног произвођача, у оригиналном 
паковању, која одговарају техничким стандардима и прописима који важе за ову врсту добара, 
у супротном дужан је Наручиоцу надокнадити штету у потпуности према позитивним 
прописима о накнади штете. 
 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА  
 

Члан 9. 
Приликом квалитативно-квантитативног пријема добара која су предмет Уговора, сачиниће се 
Записник о квантитативном и квалитативном пријему који ће бити потписан и оверен од 
стране овлашћених лица оба уговарача.  
 

Члан 10. 
Приликом преузимања предметних добара, овлашћено лице Наручиоца је дужно да утврди да 
су иста испоручена у количини и квалитету,  у свему према захтеву Наручиоца. 
Уколико Наручилац приликом испоруке добара која су предмет Уговора, утврди да иста имају 
недостатке и не одговарају у потпуности захтеву из Конкурсне документације Наручиоца и 
техничким карактеристикама из прихваћене Понуде Испоручиоца, односно да имају видљиве 
недостатке, има право одбити пријем истих о чему ће сачинити Записник о рекламацији, 
оверен од стране овлашћеног лица Наручиоца и Испоручиоцу доставити захтев за замену 
испоручених добара. 
У случају из претходног става, Испоручилац је дужан да Наручиоцу испоручи одговарајућу 
количину добара које је Наручилац захтевао, у року од 5 (пет) дана од дана пријема 
Записника о рекламацији.  

ГАРАНТНИ РОК И  РЕКЛАМАЦИЈЕ 
 

Члан 11. 
Испоручилац даје гаранцију за квалитет добара која су предмет Уговора у складу са 
захтевима Наручиоца наведеним у оквиру техничке спецификације из Конкурсне 
документације, а коју гаранцију ће, као проверљиву, на основу серијског броја уређаја, 
Наручилац моћи да прати на web сајту произвођача опреме. 
Гарантни рок тече од дана извршене испоруке добра у складу са чланом 9. Уговора. 
Испоручилац је дужан да Наручиоцу за испоручена добра достави оверен гарантни лист, као 
и атест о квалитету добара уколико иста подлежу атестирању. 
 

 
 

Члан 12. 
У гарантном року, уколико Наручилац утврди да испоручена добра не одговарају у свему 
према захтеву и техничким карактеристикама из Конкурсне документације Наручиоца, 
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Наручилац ће Испоручиоцу доставити рекламацију, по којој је Испоручилац дужан да поступи 
у року од 5 (пет) дана и да рекламирана добра замени новим, искључиво на свој терет у ком 
случају гарантни рок тече од дана извршене замене добра.  
 

Члан 13. 
Испоручилац одговара у потпуности за све скривене материјалне недостатке на добрима из 
члана 1. Уговора, као и за недостатке за које је знао, а о истима није обавестио Наручиоца. 

 
Члан 14. 

У периоду гарантног рока Испоручилац је дужан да поступа по свим рекламацијама 
Наручиоца, да отклања све недостатке у складу са условима из гаранције произвођача. 
По испостављеној рекламацији Наручиоца у периоду гарантног рока,  Испоручилац је дужан 
да се одазове најкасније до истека првог наредног радног дана. 
Рок за отклањање недостатака по испостављеној рекламацији је 5 дана од дана достављања 
рекламације. 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
За случај да Испоручилац делимично или у потпуности не испуњава своје уговорне обавезе, 
односно не испоручи добра по захтеву Наручиоца или испоручи добра која не одговарају 
уговореном квалитету, Наручилац има право да активира бланко сопствену меницу за добро 
извршење посла из Члана 5. став 1. алинеја 1. овог Уговора. 
За случај да Испоручилац делимично или у потпуности не испуњава своје уговорне обавезе у 
гарантном року, односно не поступа по рекламацијама Наручиоца, Наручилац има право да 
активира бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантом року из Члана 5. 
став 1. алинеја 2. овог Уговора. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране оба уговарача. 
 

Члан 17. 
Уговор престаје да важи:  

– споразумом уговорних страна; 
– једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Испоручилац у потпуности или 

делимично не извршава своје обавезе предвиђене Уговором, 
– једностраним раскидом од стране Испоручиоца уколико Наручилац не извршава своје 

обавезе предвиђене Уговором, 
– испуњењем уговорних обавеза и 
– у другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором.   

 
У било којем случају престанка важења Уговора из претходног става, изузев у случају из 
става 1. алинеја 1. и 4., отказни рок је 3 (три) дана од дана пријема обавештења о отказу 
Уговора, у којем су оба уговарача дужна да извршавају своје уговорене обавезе до истека 
отказног рока. 
У свим случајевима једностраног раскида овог Уговора од стране Наручиоца, Испоручилац је 
обавезан да Наручиоцу накнади сву материјалну штету по општим правилима о одговорности 
за штету. 

Члан 18. 

mailto:parkingsombor@gmail.com
http://www.parkingsombor.co.yu/


 
Јавно комунално предузеће 
''Паркинг сервис Сомбор'' 

Ј.К.П. „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“ 
Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор 

Teл: (025) 423-000; Фах: (025) 437-300;  e-маил: parkingsombor@gmail.com 

www.parkingsombor.co.rs   

41 

За све што није регулисано Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима и других позитивних прописа из ове области.  
 

Члан 19. 
У случају евентуалног спора надлежан је Привредни суд у Сомбору. 
 

Члан 20. 
Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава 
по 3 (три) примерка.  
 
         За  ИСПОРУЧИОЦА                За   НАРУЧИОЦА 
 
      ____________________        ____________________   
  

                                                             в.д. директора 
Гордана Вуловић, маст.екон. 

 
НАПОМЕНА: Достављени модел Уговора Понуђач (одговорно лице Понуђача) мора да 
попуни, потпише (изузев на местима где је наведено да понуђа не попуњава) и овери печатом 
на месту предвиђеном за потпис и оверу, чиме потврђује да прихвата све елементе модела 
уговора и сагласан је  да се у Уговор унесу и остали елементи из Конкурсне документације и 
прихваћене Понуде. 
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У Г О В О Р   

о јавној набавци мале вредности  партија бр. 2 

(рачунари са рачунарском опремом) 

ЈНМВ 02/2017 

 

Закључен дана _________.2017.године у Сомбору између: 

 

3. Јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис Сомбор'' из Сомбора, Трг Цара 

Лазара бр.1(у даљем тексту:Наручилац), ПИБ: 104220944, МБ:20121432 кога заступа 

вршилац дужности директора Гордана Вуловић и 

4. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, 

МБ:_____________ (у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа 

________________________. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
Предмет Уговора је набавка и испорука рачунара са рачунарском опремом (у даљем тексту: 
добра) од стране Испоручиоца за потребе Наручиоца, у свему према техничким 
карактеристикама из Конкурсне документације Наручиоца и Понуди бр. __________од _____ 
године Испоручиоца, која чини саставни део Уговора (не попуњава понуђач). 
 

Члан 2. 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи добра из Члана 1.  Уговора, која су 
таксативно набројана у Спецификацији из Конкурсне документације Наручиоца, у количини, 
типу и назначеним  техничким карактеристикама. 

 
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 
Члан 3. 

Наручилац се обавезује да ће предметна добра Испоручиоцу платити по међусобно 
уговореним јединичним ценама из прихваћене Понуде Испоручиоца број: ____________ (не 
попуњава понуђач), а што за укупно уговорене врсте и количине добара износи 
_________________ динара.  
У цену из претходног става није урачунат ПДВ који пада на терет Наручиоца.  
Цена из става 1. овог члана обухвата цену добара, транспорт истих на адресу Наручиоца и 
све пратеће трошкове везане за испоруку истих.  
  

Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговорене цене изврши по испоруци предметних 
добара, достављања Записника из члана 9. Уговора, у року од 45 дана од дана пријема код 
Наручиоца, испостављене фактуре од стране Испоручиоца, на текући рачун Испоручиоца 
број: _______________________________ који се води код _______________________. 
Испоручилац се обавезује да приликом испостављања фактуре Наручиоцу, у истој наведе 
јединичне цене добара, количину и врсту. 
Трошкови транспорта добара до адресе Наручиоца падају на терет Испоручиоца.  
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Члан 5. 
Испоручилац је обавезан да Наручиоцу достави бланко сопствену меницу, оверену и 
потписану од стране лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење да се меница може 
наплатити, фотокопију картона депонованих потписа у пословној банци (меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије), и то: 
 
- за добро извршење посла на износ од 5% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, са роком 

важности који је 30 дана дужи од дана испуњења уговорних обавеза, а коју са 
документацијом из става 1. овог члана, доставља одмах по закључењу Уговора, а 
најкасније у року од 10 (десет) дана, од дана ступања на снагу Уговора. 

- за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од укупно уговорене 
вредности (без ПДВ), са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока 
(рачунајући најдужи гарантни рок који је Испоручилац дао за добра која су предмет 
Уговора), коју доставља на дан испоруке добара. У противном Наручилац има право да 
одбије пријем испоручених добара, чиме ће се сматрати да Испоручилац није у потпуности 
испунио своју уговорну обавезу, у ком случају је дужан да Наручиоцу у потпуности накнади 
стварну штету. 

Достављање бланко сопствених меница са меничним овлашћењем из овог Члана, сматраће 
се уговорном обавезом, те недостављање истих сматра се неиспуњењем обавеза 
дефинисаних овим Уговором. 
Наведена средства финансијског обезбеђења Наручилац има право да активира у случају да 
Испоручилац у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не 
извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора. 
 

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ 
 

Члан 6. 
Испоручилац се обавезује да испоруку добара из члана 1. Уговора изврши у року од ________ 
дана од дана ступања Уговора на снагу и то на адресу Наручиоца, Трг Цара Лазара бр 1 у 
Сомбору. 
Уколико Испоручилац задоцни са испуњењем своје обавезе из претходног става, Наручилац 
има право да му зарачуна и наплати уговорну казну у висини од 0,2% укупно уговорене цене 
из члана 3. Уговора, за сваки дан прекорачења уговореног рока.  
Укупна висина уговорне казне коју по основу из става 1. овог члана Испоручилац плаћа 
Наручиоцу, може да износи највише 5% од укупно уговорене цене.  
 Уколико Наручилац у накнадно одређеном примереном року за извршење обавеза које су 
предмет овог Уговора, прими испуњење обавезе Испоручиоца, задржава право на уговорну 
казну без посебног писменог саопштења Испоручиоцу. 
 

Члан 7. 
Поред износа уговорне казне из члана 6. Уговора, Испоручилац је дужан да Наручиоцу 
накнади и разлику до висине стварне штете коју услед тога претрпи. 
Наручилац задржава право да раскине уговор у сваком моменту уколико Испоручилац 
прекорачи уговорени рок испоруке и у случају када висина уговорне казне не пређе износ од 
5% укупно уговорене вредности испоручених добара испоруке са којом касни. 
 

Члан 8. 
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити предметна добра одговарајућег 
квалитета, нова, из текуће производње, од оригиналног произвођача, у оригиналном 
паковању, која одговарају техничким стандардима и прописима који важе за ову врсту добара, 
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у супротном дужан је Наручиоцу надокнадити штету у потпуности према позитивним 
прописима о накнади штете. 
 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА  
 

Члан 9. 
Приликом квалитативно-квантитативног пријема добара која су предмет Уговора, сачиниће се 
Записник о квантитативном и квалитативном пријему који ће бити потписан и оверен од 
стране овлашћених лица оба уговарача.  
 

Члан 10. 
Приликом преузимања предметних добара, овлашћено лице Наручиоца је дужно да утврди да 
су иста испоручена у количини и квалитету,  у свему према захтеву Наручиоца. 
Уколико Наручилац приликом испоруке добара која су предмет Уговора, утврди да иста имају 
недостатке и не одговарају у потпуности захтеву из Конкурсне документације Наручиоца и 
техничким карактеристикама из прихваћене Понуде Испоручиоца, односно да имају видљиве 
недостатке, има право одбити пријем истих о чему ће сачинити Записник о рекламацији, 
оверен од стране овлашћеног лица Наручиоца и Испоручиоцу доставити захтев за замену 
испоручених добара. 
У случају из претходног става, Испоручилац је дужан да Наручиоцу испоручи одговарајућу 
количину добара које је Наручилац захтевао, у року од 5 (пет) дана од дана пријема 
Записника о рекламацији.  

ГАРАНТНИ РОК И  РЕКЛАМАЦИЈЕ 
 

Члан 11. 
Испоручилац даје гаранцију за квалитет добара која су предмет Уговора у складу са 
захтевима Наручиоца наведеним у оквиру техничке спецификације из Конкурсне 
документације, а коју гаранцију ће, као проверљиву, на основу серијског броја уређаја, 
Наручилац моћи да прати на web сајту произвођача опреме. 
Гарантни рок тече од дана извршене испоруке добра у складу са чланом 9. Уговора. 
Испоручилац је дужан да Наручиоцу за испоручена добра достави оверен гарантни лист, као 
и атест о квалитету добара уколико иста подлежу атестирању. 
 

 
 

Члан 12. 
У гарантном року, уколико Наручилац утврди да испоручена добра не одговарају у свему 
према захтеву и техничким карактеристикама из Конкурсне документације Наручиоца, 
Наручилац ће Испоручиоцу доставити рекламацију, по којој је Испоручилац дужан да поступи 
у року од 5 (пет) дана и да рекламирана добра замени новим, искључиво на свој терет у ком 
случају гарантни рок тече од дана извршене замене добра.  
 

Члан 13. 
Испоручилац одговара у потпуности за све скривене материјалне недостатке на добрима из 
члана 1. Уговора, као и за недостатке за које је знао, а о истима није обавестио Наручиоца. 

 
Члан 14. 

У периоду гарантног рока Испоручилац је дужан да поступа по свим рекламацијама 
Наручиоца, да отклања све недостатке у складу са условима из гаранције произвођача. 
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По испостављеној рекламацији Наручиоца у периоду гарантног рока,  Испоручилац је дужан 
да се одазове најкасније до истека првог наредног радног дана. 
Рок за отклањање недостатака по испостављеној рекламацији је 5 дана од дана достављања 
рекламације. 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
За случај да Испоручилац делимично или у потпуности не испуњава своје уговорне обавезе, 
односно не испоручи добра по захтеву Наручиоца или испоручи добра која не одговарају 
уговореном квалитету, Наручилац има право да активира бланко сопствену меницу за добро 
извршење посла из Члана 5. став 1. алинеја 1. овог Уговора. 
За случај да Испоручилац делимично или у потпуности не испуњава своје уговорне обавезе у 
гарантном року, односно не поступа по рекламацијама Наручиоца, Наручилац има право да 
активира бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантом року из Члана 5. 
став 1. алинеја 2. овог Уговора. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране оба уговарача. 
 

Члан 17. 
Уговор престаје да важи:  

– споразумом уговорних страна; 

– једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Испоручилац у потпуности или 

делимично не извршава своје обавезе предвиђене Уговором, 

– једностраним раскидом од стране Испоручиоца уколико Наручилац не извршава своје 

обавезе предвиђене Уговором, 

– испуњењем уговорних обавеза и 

– у другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором.   

 
У било којем случају престанка важења Уговора из претходног става, изузев у случају из 
става 1. алинеја 1. и 4., отказни рок је 3 (три) дана од дана пријема обавештења о отказу 
Уговора, у којем су оба уговарача дужна да извршавају своје уговорене обавезе до истека 
отказног рока. 
У свим случајевима једностраног раскида овог Уговора од стране Наручиоца, Испоручилац је 
обавезан да Наручиоцу накнади сву материјалну штету по општим правилима о одговорности 
за штету. 

Члан 18. 
За све што није регулисано Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима и других позитивних прописа из ове области.  
 

Члан 19. 
У случају евентуалног спора надлежан је Привредни суд у Сомбору. 
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Члан 20. 

Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава 
по 3 (три) примерка.  
 
          
За  ИСПОРУЧИОЦА                За   НАРУЧИОЦА 
 
      ____________________        ____________________   
  

                                                             в.д. директора 
Гордана Вуловић, маст.екон. 

 
НАПОМЕНА: Достављени модел  Уговора Понуђач (одговорно лице Понуђача) мора да 
попуни, потпише (изузев на местима где је наведено да понуђа не попуњава) и овери печатом 
на месту предвиђеном за потпис и оверу, чиме потврђује да прихвата све елементе модела 
уговора и сагласан је  да се у Уговор унесу и остали елементи из Конкурсне документације и 
прихваћене Понуде. 
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XI   ОБРАЗАЦ ОЦЕНЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЋЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА/УЧЕСНИКЕ У 
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
 извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Регистра 

надлежног Привредног суда (копија, без обзира датума издавања)  

  

- понуђач да не 

- подизвођач да не 

- учесници у заједничкој понуди да не 

 извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична  дела  против  заштите  животне  средине,  кривично  дело  
примања  или давања мита, кривично дело преваре (уверење надлежни суд и 
надлежне полицијске управе) 

  

- понуђач да не 

- подизвођач да не 

- учесници у заједничкој понуди да не 

 уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (потврда 
републичке Пореске управе и локалног органа управе – потврда Пореске 
управе за измирене доспеле обавезе које администрира ова управа и Потврда 
надлежне локалне управе за измирене доспеле обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода)  

  

- понуђач да не 

- подизвођач да не 

- учесници у заједничкој понуди да не 

 важеће  дозволе  за  обављање  одговарајуће  делатности,  издате  од  
стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 
(копија, регистар НБС) 

  

- понуђач да не 

- подизвођач да не 

- учесници у заједничкој понуди да не 

 извештај о бонитету са билансом стања и успеха за 2014, 2015 и 2016 годину 
(потврда да понуђач није имао блокаде тећих рачуна отворених код пословних 
банака за обављање платног промета дуже од 5 дана и копије биланса стања и 
успеха за 2014, 2015 и 2016 годину) 

  

- понуђач да Не 

- подизвођач да не 

- учесници у заједничкој понуди да не 

 изјава о средствима финансијског обезбеђења у случају закључења уговора   

- понуђач да не 

- подизвођач да не 

- учесници у заједничкој понуди да не 

 копија важећег сертификата ИСО 9001 стандарда/Quality management systems   

- понуђач да не 

- подизвођач да не 

- учесници у заједничкој понуди да не 

 копија важећег сертификата ИСО 20000-1 стандарда/Information techonology-servise 
management 

  

- понуђач да не 

- подизвођач да не 

- учесници у заједничкој понуди да не 
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 копија важећег сертификата ИСО 27001 стандарда/Information security management   

- понуђач да не 

- подизвођач да не 

- учесници у заједничкој понуди да не 

 копија важећег сертификата Certified information systems securty proffesional   

- понуђач да не 

- подизвођач да не 

- учесници у заједничкој понуди да не 

 копија важећег сертификата Security essentials certification    

- понуђач да не 

- подизвођач да не 

- учесници у заједничкој понуди да не 

 копија важећег сертификата Microsoft certified solution expert server infrastructure    

- понуђач да не 

- подизвођач да не 

- учесници у заједничкој понуди да не 

 копија важећег сертификата  Microsoft certified solution expert data platform   

- понуђач да не 

- подизвођач да не 

- учесници у заједничкој понуди да не 

 изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН у поступку јавне набавке 
мале вредности 

да не 

 изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН у поступку јавне 
набавке мале вредности 

да не 

 изјава за понуђача који је учесник у заједничкој понуди о испуњавању услова из 
чл. 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности 

да не 

подаци о понуђачу да не 

подаци о подизвођачу да не 

подаци о учеснику у заједничкој понуди да не 

образац понуде да не 

образац изјаве о поштовању прописа да не 

образац изјаве о независној понуди да не 

образац трошкова припреме понуде да не 

Модел уговора да не 

Образац оцене испуњености услова за учешће понуђача у поступку јавне набавке мале 
вредности бр. 02/2017 

да не 

Образац оцене испуњености услова за учешће подизвођача у поступку јавне набавке 
мале вредности бр. 02/2017 

да не 

Образац оцене испуњености услова за учешће у заједничкој понуди у поступку јавне 
набавке мале вредности бр. 02/2017 

да не 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

Напомена: ОБАВЕЗНО заокружити  ''ДА'' или ''НЕ'' 
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