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ЈКП “Водовод Ваљево”
Конкурсна документација за набавку рачунарске опреме

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем
тексту:  Закон),  чл.  6.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне  документације  у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
29/2013),  Одлуке  о  покретању  поступка  јавне  набавке  број  25/2014-1 и  Решења  о
образовању комисије за јавну набавку број 25/2014-2 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Јавна набавка мале вредности 

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна

I Општи подаци о јавној набавци 3

II Подаци о предмету набавке 3

III Врста, квалитет, рок испоруке добара 3

IV Техничка спецификација  по партијама 4

V Услови за учешће у поступку јавне набавке и 
упутство како се доказује испуњеност услова

13

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 17

VII Образац  понуде по партијама 22

VIII Модел уговора 30

IХ Образац трошкова припреме понуде 36

Х Образац изјаве о независној понуди 37
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ЈКП “Водовод Ваљево”
Конкурсна документација за набавку рачунарске опреме

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац ЈКП “Водовод-Ваљево”

Седиште и адреса наручиоца Ваљево, ул. Вука Караџића бр. 26

Матични број 07136277 

ПИБ 100070077

интернет страна www.vodovodva.co.rs

Шифра делатности 3600

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавно комунално предузеће.

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ јавна набавка мале вредности у складу са Законом
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

4. ВРСТА ПРЕДМЕТА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ- добра.

5.ЛИЦЕ  ЗА  КОНТАКТ  код  наручиоца  је  Гордана  Божић,  е-  mail:
gordana.vodovodva@gmail.com, факс:  014/244-508.

 II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. 25/2014 је набавка рачунарске опреме.
Предмет јавне набавке је подељен по партијама: 

Пар
тија 
бр.

Предмет Назив и ознака  из општег речника 
набавке: 

1 Софтвер и оперативни системи Програмски пакети и информациони 
системи-48000000

2 Рачунари и рачунарска опрема Рачунарска опрема-30230000

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА,  РОК ИЗВРШЕЊА , ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Врста, количина и обим добара су наведене у одељку  IV. 
Квалитет: У складу са  стандардима и важећим техничким нормативима.
Место  испоруке: Партија бр. 1: електронска адреса овлашћеног лица наручиоца
Партија бр. 2: Магацин наручиоца,  ул. Бранка Радичевића бр 17, Ваљево.
Рок извршења набавке:  у року од 7 дана од закључења уговора.
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ЈКП “Водовод Ваљево”
Конкурсна документација за набавку рачунарске опреме

IV  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Техничка спецификација и структура  цене за партију 1

Партија 1- Софтвер и оперативни системи

Ред.
број

Н А З И В
Једини

ца
мере

Кол.
Јединична

ценa
(без ПДВ-а)

Укупан
износ

(без ПДВ-а)
1 P73-06295 - WinSvrStd 2012 R2 OLP NL Gov

2Proc
ком. 1

2 R18-04291  -  WinSvrCAL 2012  OLP NL Gov
UsrCAL

ком. 15

3 FQC-08147  -  WinPro  8.1  SNGL  OLP  NL
Legalization GetGenuine

ком. 12

4 021-10271- OfficeStd 2013 OLP NL Gov ком. 1

Укупно (без ПДВ):

Износ ПДВ-а: 

 Укупан износ са ПДВ-ом:

                                

                                                                  
      Место и датум:                                      М.П.                                        Понуђач

   ____________________                                                                ______________________
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ЈКП “Водовод Ваљево”
Конкурсна документација за набавку рачунарске опреме

Техничка спецификација и структура  цене за партију 2

Партија 2 – Рачунари и рачунарска опрема

R.
br.

Zahtevana dobra Ponuđеna dobra
 (Proizvođač/tip)

1. Desktop računar - Tip 1 
Specifikacija
Procesor: Intel® Celeron® Processor 1017U (2M Cache, 1.60 GHz) ili
odgovarajući;
Čipset: Intel NM70
Ekran: 18,5” backlit LED HD (1366x768), 16:9 widescreen display;
Grafika: Integrisana grafika Intel® HD;
Memorija: 4 GB DDR3 / 1.333 MHz (maksimalno 8 GB DDR3 / 
1.333 MHz);
HDD: 3,5", 500 GB, 7200 rpm;
Optički uređaj: Integrisan DVD uređaj, čitač / pisač;
Tastaura i miš: USB tastatura i miš;
WEB kamera: Integrisana 720p HD;
Audio: Integrisana muzička karta sa stereo zvučnicima;
Komunikacija: LAN 10/100/1000 MBs, 802.11b/g/n Wi-Fi;
Konektori: 4 x USB 2.0, 6 in 1 card reader, support (SD, SDHC, 
SDXC,MMC, MS, MS-Pro ), slušalice, LAN, eksterni mikrofon, 
HDMI izlaz, napajanje;
Forma kućišta: All in One;
Boja: Bela;
Operarivni sistem: Bez operativnog sistema (DOS);

2. Desktop računar - Tip 2
Specifikacija
Procesor: Četvrta generacija Intel® Pentium™ G3220T (2,6 GHz, 2-
jezgra, 3 MB keš) ili odgovarajući;
Čipset: Intel H61
Ekran: 19,5” Full HD (1600 x 900), 16:9 widescreen display;
Grafika: Integrisana grafika Intel® HD;
Memorija: 4 GB DDR3 / 1.600 MHz (maksimalno 8 GB DDR3 / 
1.600 MHz);
HDD: 3,5", 500 GB, 7200 rpm;
Optički uređaj: Integrisan DVD uređaj čitač / pisač;
Tastaura i miš: Žičani tastatura i miš;
WEB kamera: Integrisana 720p HD;
Audio: Integrisana muzička karta, stereo zvučnici sa Dolby® 
Advanced Audio™ 
sertifikatom;
Komunikacija: LAN 10/100/1000 MBs, 802.11b/g/n Wi-Fi;
Konektori: 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 6 in 1 card reader, support (SD,
SDHC, SDXC,MMC, MS, MS-Pro ), slušalice, LAN, eksterni 
mikrofon, HDMI izlaz, napajanje;
Forma kućišta: All in One;
Boja: Bela;
Operarivni sistem: Bez operativnog sistema (DOS);

3. Desktop računar - Tip 3
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ЈКП “Водовод Ваљево”
Конкурсна документација за набавку рачунарске опреме

Specifikacija
Procesor: Četvrta generacija Intel® Core™ i3-4130T (2,9 GHz, 2-
jezgra, 3 MB keš) ili odgovarajući;
Čipset: Intel H61
Ekran: 21,5” Full HD (1920 x 1080), 16:9 widescreen display, 5-point 
TOUCH-Screen;
Grafika: NVIDIA® GeForce® 705A 2GB ili odgovarajuća;
Memorija: 4 GB DDR3 / 1.600 MHz (maksimalno 8 GB DDR3 / 
1.600 MHz);
HDD: 3,5", 1 TB, 7200 rpm;
Optički uređaj: Integrisan DVD uređaj, RAMBO čitač / pisač;
Tastaura i miš: Bežični tastatura i miš;
WEB kamera: Integrisana 720p HD;
Audio: Integrisana muzička karta, stereo zvučnici sa Dolby® 
Advanced Audio™ 
sertifikatom;
Komunikacija: LAN 10/100/1000 MBs, 802.11b/g/n Wi-Fi;
Konektori: 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 6 in 1 card reader, support (SD,
SDHC, SDXC,MMC, MS, MS-Pro ), slušalice, LAN, eksterni 
mikrofon, HDMI izlaz, napajanje;
Forma kućišta: All in One;
Boja: Bela;
Operarivni sistem: Bez operativnog sistema (DOS);

4 Desktop računar - Tip 4
Specifikacija
Procesor: Četvrta generacija Intel® Procesor Core™ i7- 4700MQ 
(2,4/2,9 GHz, 4-jezgra, 6 MB keš) ili odgovarajući;
Čipset: Intel HM76 Express Chipset
Ekran: 27” All In One QHD Glossy with 10 point PCT Multi-touch 
(2560 x 1440), 16:9 widescreen; 
Grafika: NVIDIA® GeForce® GT745M 2GB ili odgovarajuća;
Memorija: 8GB PC3-12800 DDR3 SDRAM 1600 MHz (maksimalno 
8 GB DDR3 / 1.600 MHz);
HDD: SSHD 3,5", 1 TB + 8 GB, 5400 rpm;
Optički uređaj: Blue-ray Reads, DVD-RW SATA;
Tastaura i miš: Bežična ultra slim tastatura i bežični laserski miš;
WEB kamera: Integrisana 720p HD;
Audio: Integrisana muzička karta, integrisani stereo zvučnici sa 
podrškom Dolby Home Theater v4 sertifikovan za impresivan saraund 
zvuk;
Komunikacija: LAN 10/100/1000 MBs, 802.11b/g/n Wi-Fi, 
Bluetooth v4.0;
Konektori: 4 x USB 3.0, 6 in 1 card reader, support (SD, SDHC, 
SDXC,MMC, MS, MS-Pro ), slušalice, LAN, eksterni mikrofon, 
HDMI izlaz, napajanje;
Forma kućišta: All in One;
Boja: Srebrna (Silver);
Operarivni sistem: Microsoft Windows 8.1, 64-bit;

5 Desktop računar - Server
Specifikacija
Procesor: Intel Xeon E3-1225v3 (3,2/3,6 GHz, 4-jezgra, 8 MB keš) ili
odgovarajući;
Čipset: Intel C226 
Grafika: Integrisana;
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ЈКП “Водовод Ваљево”
Конкурсна документација за набавку рачунарске опреме

Memorija: 2 x 4GB DDR3 1600MHz UDIMM (maksimalno 32 GB 
DDR3 / 1.600 MHz);
HDD: 2 x 1 TB SATA, režim rada: 24/7;
I/O slotovi: Četiri slota: 1 PCIe x 16 G3, 1 PCIe x16 G2 (x4 speed), 1 
PCIe x1 G2, 1 PCI slot;
RAID controller: Intel Rapid Storage Controller 12.0 supporting 
SATA 6 Gb/s (2 ports-SATA0, SATA1) SATA 3Gb/s (2 ports+ SATA2, 
SATA3);
4 SATA connectors (za HDD i optičke uređaje);
Ležišta uređaja: Do šest HDD internih (kabliranih) uređaja:
 -4 x 3,5" SATA HDD uređaja,
 -2 x 2,5" SATA HDD uređaja;
Maksimalna veličina 13 TB (4 x 3,5" 3 TB i 2 x 2,5" 500 GB);
internog skladištenja:
Audio: Integrisana muzička karta; 
Komunikacija: Intel 82579 Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 MBs;
USB konekcije: 4 x USB 3.0, 8 x USB 2.0;
Konektori: 2 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, zvučnici, LAN, eksterni 
mikrofon, PS/2 tastatura, PS/2 miš;
Podržani operativni sistemi: Microsoft Windows Server® 2012 R2, 
Red Hat® Enterprise Linux® 6.5 i noviji;
Operarivni sistem: Bez operativnog sistema;
Ostalo: RAID softver;
Napajanje: 290 W;

6 Monitor - dijagonala 21,5"
Specifikacija
LCD tip panela: TFT-LCD
Tip pozadinskog osvetljaja: W-LED sistem
Veličina panela: 21,5 inča/54,6 cm
Format displeja: 16:9
Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Vreme odziva  (tipično): 5 ms
Osvetljaj: 250  cd/m²
Smart kontrast: 10.000.000 : 1
Odnos kontrasta (tipično): 1.000 : 1
Veličina piksela: 0,248 x 0,248 mm
Ugao vidljivosti: 170º (H)/160º (V)
Boje ekrana: 16,7 M
sRGB: Da
Podnožje ekrana: Pomeranje -5/20 o

Konekcije: VGA (Analogue), DVI-D (digital, HDCP);
VESA montaža: 100 x 100
Potrošnja energije u radu: 18,4 W
Potrošnja energije - pasivni režim: 0,5 W
Potrošnja energije - kada je isključen: 0,5 W
Regulatorna odobrenja: BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB,
SASO, SEMKO, TCO certified, 
TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE;

7 Optički miš
Specifikacija
Tip: Optički
Rezolucija: 1.000 DPI
Konekcija: USB
Broj tastera: 3
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ЈКП “Водовод Ваљево”
Конкурсна документација за набавку рачунарске опреме

Scroll: Da
Dužina kabla: 1,5 m
Boja: Crna

8 WiFi kartica
Specifikacija
Interfejs: Mini USB
Taster: Brzo sigurnosno podešavanje (QSS) - WPS kompatibilno;
Tip antene: Promenljiva, Omni direkciona (RP-SMA);
Jačina signala: 5 dBi
WiFi standardi: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frekvencija: 2,400 - 2,4835 GHz
Brzina prenosa: 11n: Up to 150 Mbps(dynamic)
                            11g: Up to 54   Mbps(dynamic)
                             11b: Up to 11   Mbps(dynamic)
WiFi mod: Ad-Hoc / Infrastructure mode
WiFi sigurnost: 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Dužina USB kabla: 1,5 m;

9 Tastatura
Specifikacija
Interfejs: USB
Boja: Crna
Jezik: YU (RS Latinica)
Dužina kabla: 1.8 m

10 Access Point
Specifikacija 
Interfejs: 1 x 10/100Mbps Auto-Sensing RJ45 Port(Auto MDI/MDIX, 
PoE), 1 x External Reverse SMA Connector, 1 x Grounding Terminal;
Taster: Reset
Eksterno napajanje: 12VDC / 1.0A, pasivno napajanje preko LAN-a 
(podržan mrežni - LAN kabl duži od 60 m);
WiFi standardi: IEEE 802.11n,IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Antena: 12 dBi dual-polarizovana direkciona antena;
Širina snopa signala: Horizontalno: 60° Vertikalno: 30°;
Protekcije: 15 KV ESD protekcija, 4000 V gromobranska protekcija, 
integrisan priključak uzemljenja;
Frekvencija: 2,4 - 2,4835 GHz;
Brzina prenosa: 11n: Up to 150 Mbps(dynamic)
 11g: Up to 54   Mbps(dynamic)
 11b: Up to 11   Mbps(dynamic)
WiFi mod: AP Router Mode, AP Client Router Mode (WISP Client), 
AP / Client / Bridge / Repeater Mode;
WiFi funkcije: WDS Bridge, WiFi statistike;
WiFi bezbednost: SSID Enable/Disable, MAC Address Filter, 
64/128/152-bit WEP Encryption, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
(AES/TKIP) Encryption;

11 Samonoseći kabl
Specifikacija
SFTP eksterni samonoseći kabl kat. 5E sa čeličnom žicom - 'Wall', pun
presek, metalna folija i širm oko parica; 

12 Pach kabl
Specifikacija
SFTP patch cat. 5E Draka UC300 HS26 4P FRNC - testiran do 
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300MHz, bez halogena; Delta / EC & 3P sertifikovan;

13 UPS 600W 
Specifikacija
Tip UPS-a: Microprocessor controlled Line Interactive Technology;
Snaga: 1.000 VA/ 600 W;
Ulazni napon: 220 / 230 / 240 VAC;
Raspon ulaznog napona: 160 - 290 VAC;
Izlazna regulacija napona: +/- 10%;
Izlazno vreme transfera: Tipično 2-6 ms, maksimalno 10 ms;
Oblik talasa: Simuliran sinusni talas;
Baterija: 12V / 7Ah x 2;
Vreme punjenja: 4-6 sati sa oporavkom 90% kapaciteta;
Zvučni alarm: Backup Mode, Low Battery, Overload, Fault;
Softver: Remote Monitoring Software;
Interfejs: USB;
Zaštita: Od kratkog spoja, preopterećenja, pražnjenja baterije, 
prepunjavanja, telefona / telefonske linije;
Priključci: 2 x SCHUKO + 2 x IEC output
Standardi: EN 62040-1-1 (safety), EN 62040-2 (EMC);
Ostalo: Punjenje i kada je uređaj isključen;

14 Laserski štampač mono A4
Specifikacija
Brzina štampe: 18 ppm;
Prva izlazna stranica (spremna): 8,5 sec.;
Kvalitet crne štampe (najbolji): Do 600 x 600 dpi (1200 dpi efektivno 
sa HP FastRes 1200);
Radni ciklus (mesečni, A4): Do 5.000 strana;
Preporučena mesečna količina stranica: 250 - 1.500 strana;
Tehnologija štampe: Laser;
Brzina procesora: 266 MHz;
Standardna konekcija: USB 2.0;
Standardna memorija: 2 MB, maksimalno 2 MB;
Ulazni magacin papira: 150 strana;
Izlazni magacin papira: 100 strana;
Napajanje: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A;
Potrošnja energije: 360 W (prilikom štampe), 1,4 W (ready), 0,9 W 
(auto-off), 0,6 W (manual-off).
 Typical Electricity Consumption (TEC): 0,505 kWh / Week;

15 Multifunkcijski uređaj, laserski A4
Specifikacija
Funkcije: Print, Copy i Scan;
Š t a m p a č
Brzina štampe: 18 ppm;
Radni ciklus (mesečni, A4): Do 8.000 strana;
Preporučena mesečna količina stranica: 250 - 2.000 strana;
Tehnologija štampe: Laser;
Kvalitet crne štampe (najbolji): Do 600 x 600 dpi (1200 dpi 
efektivno);
Brzina procesora: 400 MHz;
Standardna memorija: 8 MB, maksimalno 8 MB;
Ulazni magacin papira: 150 strana;
Izlazni magacin papira: 100 strana;
Veličina papira: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL;
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16K; European postcard; J postcard (Hagaki); J double postcard 
(Oufuku Hagaki)
Težina papira: 60 - 163 g/m2;
S k e n e  r   
Tip Skenera: Flatbed
Format datoteke skeniranja: JPEG, TIF (compressed and 
uncompressed), PDF, GIF, BMP;
Optička rezolucija skeniranja: Do 1200 DPI;
Maksimalna veličina skeniranja: 210 x 297 mm;
Standardna funkcija digitalnog slanja: Skeniranje u E-mail; skeniranje 
u aplikaciju; skeniranje u  datoteku;
Podržani formati datoteka: PDF, TIF, BMP, GIF i JPG;
K o p i r a nj e
Brzina kopiranja: 18 cpm (normal);
Rezolucija kopiranja (crni tekst): 600 x 400 dpi;
Rezolucija kopiranja (kolor tekst i grafika): 600 x 400 dpi;
Redukcija / uveličanje skeniranja: 30 do 400%;
Maksimum kopija: Do 99;
N a p a j a nj e
Napajanje: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz);
Standardna konekcija: USB 2.0

16 USB kabl za USB A na USB B, dužine 1,8 m

17 Access point
Specifikacija
Interfejs: 1 x 10/100 MBs Ethernet Port (RJ45), podrška pasivnog 
PoE;
Tasteri: WPS/Reset, Power On/Off;
Eksterno napajanje: 9V DC / 0,85 A;
WiFi standardi: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b;
Tip antene: 3 x 5 dBi promenljiva omni direkciona (RP-SMA);
Potrošnja energije: 5,8 W;
Frekvencija: 2,4 - 2,4835 GHz;
Brzina prenosa: 11n: Up to 300 Mbps(dynamic)
 11g: Up to 54 Mbps(dynamic)
 11b: Up to 11  Mbps(dynamic)
EIRP:  < 20 dBm (EIRP):
WiFi mod: Access Point / Repeater (Range Extender) / Bridge with 
AP / Client/Multi-SSID;
WiFi funkcije: Enable/Disable Wireless Radio; WMM (Wi-Fi 
Multimedia); Wireless MAC Address Filtering; Wireless Statistic; 
Domain Login Function;
WiFi bezbednost: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / 
WPA2-PSK;
DHCP: DHCP server;
Kvalitet usluge: WMM;
Upravljanje: SNMP;
Napredne funkcije: Podržan PoE do 30 m;

18 NAS uređaj
Specifikacija
Interfejs: 1 x 10/100/1000 Mbps auto MDIX Gigabit Ethernet, 1 x 
USB 2.0 port, 2 x SATA II 3.5 HDD; Upravljanje diskovima: RAID: 
standard, JBOD, RAID 0, RAID 1; RAID 1 auto/manual rebuild; 
S.M.A.R.T. disk status monitoring; Scandisk; HDD reformat;
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Mreža: DCHP client / static IP, NTP server, Dynamic DNS, Bonjour; 
File system: EXT3 za interni  HDD; FAT32, NFTS (read only) za USB
eksternu memoriju;
Mrežni servisi datoteka: Podrška za Windows XP/Vista/7, Mac OSX 
10.5, Linux; CIFS/SMB; NFS  v2/v3; AFP 3.1; HTTP/HTTPS;
Upravljanje folderima / korisnicima / grupama: Dozvoljen nivo 
deljenja foldera; Javni folderi; Kvote  za korisnike / grupe; 
Korisnicima se mogu dodeliti više grupa;
Daljinsko deljenje datoteka: Daljinski pristup datoteci; BitTorrent 
klijent; 
Serveri: UPnP Medija server (podrška za PS3, Xbox, Boxee Box); 
ITunes server; FTP server; USB 
 print server;
Upravljanje rezervnim kopijama: Planirani Backup iz PC-a na NAS;
USB Backup jednim dodirom;
Upravljanje sistemom: WEB GUI; Mogućnost jednostavne pretrage 
za Windows XP / Vista / 7;  Podržani režim Open (share) i Account 
(user); Status sistema; E-Mail  upozorenje; Sistem / FTP log;
Upravljanje napajanjem: HDD hibernacija; AutoPower  oporavak; 
Raspored isključenja (Power Off);
Smart kontrola ventilatora;

19 HDD za NAS uređaj
Specifikacija
Interfejs: SATA 6 GBs;
Format: 3,5";
Kapacitet: 2 TB;
Advanced Format (AF): Da;
Okruženje: 24 x 7;
Data transfer rate (max): Buffer to host: 6 GB/s; Host to/from drive 
(sustained): 147MB/s; 
Keš: 64 MB;
Pouzdanost / Integritet podataka: Ciklus punjenja / prežnjenja: 
600.000; Nepokrivenih pročitanih grešaka po bitu čitanja: <1 in 10; 
MTBF (časovi): 1.000.000; Ograničena garancija (godinama): 3;
MTBF (časovi): 1.000.000;
Upravljanje napajanjem
12VDC ±10% (A, peak): 1,73; 
Prosečno zahtevana snaga (W): Read / Write: 4,1; Idle: 3.0; 
Stendby / Sleep: 0,4;

20 Instalacija operativnog sistema za server
Specifikacija
Instalisanje operativnog sistema Windows Server 2012 R2 Standard i 
servisa:- kom. 1
-Domain Name System (DNS);
-Active Directory Domain Services 
-Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP);
-Print and Document Services;
-Windows Deployment Services;
-Konfigurisanje Active Directory Users and Computers;
-Konfigurisanje Windows Deployment Services;
Instalisanje operativnog sistema MS Windows 8.1 Pro na PC - kom. 12
Umrežavanje PC-a na server preko domena- kom. 15 

                                                                                                                    11/37



ЈКП “Водовод Ваљево”
Конкурсна документација за набавку рачунарске опреме

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

R.
br.

Zahtevana dobra Jed. 

mere

Količina Jedinična cena 
bez 

PDV-a

Ukupna cena 
bez 

PDV-a

1 Desktop računar - Tip 1 kom 3

2 Desktop računar - Tip 2 kom 4

3 Desktop računar - Tip 3 kom 5

4 Desktop računar - Tip 4 kom 1

5 Desktop računar-server kom 1

6 Monitor - dijagonala 21,5" kom 1

7 Optički miš kom 4

8 WiFi kartica kom 1

9 Tastatura kom 1

10 Access Point kom 1

11 Samonoseći kabl m 15

12 Pach kabl m 5

13 UPS 600W kom 5

14 Laserski  štampač mono A4 kom 9

15 Multifunkcijski uređaj, laserski A4 kom 2

16 USB kabl za USB A na USB B, dužine 
1,8 m

kom 11

17 Access point kom 1

18 NAS uređaj kom 1

19 HDD za NAS uređaj kom 2

20 Instalacija operativnog sistema za 
server

kom 1

UKUPNO BEZ PDV-a:

IZNOS PDV-a:

UKUPNO SA PDV-om:
                                                              .

          Место и датум:                                      М.П.                                         Понуђач

   ____________________                                                                ______________________
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.1.  Право на учешће у поступку има понуђач ако испуњава основне услове из чл.75. ст.1.
ЗЈН:
1. Ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући региста
Доказ: Извод из  регистра надлежног органа.
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није  осуђиван за  кривична  дела против привреде или
против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита  или  кривично  дело
преваре.
Доказ: Потврде надлежног суда;
3. Да  му  није  изречена  забрана  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време
објављивања, односно слања позива за подношење понуда;
 Доказ: Потврде надлежног суда или надлежног органа  за регистрацију  привредног субјекта;
4. Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са
прописима  Републике  Србије  или  стране  државе  која  има  седиште  на  њеној  територији;
Доказ:  Потврде  надлежног    пореског  органа   и  организације  за  обавезно  социјално
осигурање или потврде надлежног  органа   да се понуђач налази у поступку приватизације;
5. Да има  важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке,  ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.  (за ову јавну набавку
таква дозвола није предвиђена)

1.2. Додатни услови за  учешће у поступку:
За партију бр. 1: 
1-2.1. Да  је понуђач овлашћен од стране произвођача да може да продаје понуђени софтвер
на територији републике Србије
Доказ: овлашћење произвођача да  понуђач може да продаје понуђени софтвер у Србији.

За партију бр. 2:
1.2.2.  Понуђач располаже довољним  кадровским  капацитетом -  да има у сталном радном
односу бар 2 запослена који могу извршити предмет ове набавке
Доказ: копије М образаца, радних књижица или уговора о раду.
1.2.3.   Понуђач располаже довољним  техничкким  капацитетом- да располаже 1 доставним
возилом.
Доказ:  фотокопија  саобраћајне  дозволе  уколико  је  понуђач  власник,  а  фотокопије
саобраћајних дозвола и копија  уговора о закупу доставног  возила   уколико понуђач  није
власник  доставног возила.
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5. 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Испуњеност обавезних услова у складу са чл. 77. став 4. Закона, осим услова из чл.75. т. 5.
ЗЈН понуђач доказује достављањем Изјаве којом под под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
Закона,  дефинисане овом конкурсном документацијом. 

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 , 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.

Понуђач  није  дужан  да  доставља  на  увид  доказе  који  су  јавно  доступни  на  интернет
страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са  испуњеношћу  услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи  до  доношења  одлуке,
односно  закључења  уговора,  односно  током  важења  уговора  о  јавној  набавци  и  да  је
документује на прописани начин.

Ако понуђач има седиште у држави у којој се не издају докази предвиђени ЗЈН и конкурсном
документацијом може дати изјаву под  материјалом и кривичном одговорношћу,  односно
изјаву оверену пред  судским или управним органом или јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.

Испуњеност  додатних  услова  понуђач  доказује  достављањем  доказа  у  неовереним
копијама.
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3. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ПОНУДЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, 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  рачунарске  опреме број  25/2014 испуњава  све  услове  из  чл.  75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,
и то:

• Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

• 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;

• Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;

• 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);

• Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да
је ималац права интелектуалне својине.

                   Место и датум                                                                           Понуђач

 ________________________                      МП                __________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

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

 

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку  јавне  набавке  рачунарске  опреме  број  25/2014  испуњава  све  услове  из  чл.  75.
Закона, 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;

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.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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VI - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА ПОНУДА 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда  коју подноси понуђач  је  исправна  и  комплетна уколико  понуђач достави:  уредно
попуњене,  потписане  и  оверене  обрасце  и  модел  уговора  садржане  у  конкурсној
документацији.
Понуђач у поступку аплицирања може, сагласно чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама да
достави  само  изјаву којом  под  пуном  моралном и  материјалном одговорношћу тврди  да
испуњава све  услове из  поменутог  члана Закона,  а  испуњеност  додатних  услова  понуђач
доказује достављањем доказа у неовереним копијама.. 

3.  ПАРТИЈЕ

Јавна набавка је обликована у две партије.
Понуђач  може да поднесе  понуду за једну или обе партије.
Понуђач  је  дужан да  наведе да  ли се  понуда  односи на  целокупну набавку или само на
одређену партију.
Понуда мора да обухвати најмање једну целу партију.
У случају да понуђач  поднесе  понуду за обе партије, понуда мора бити дата тако да се свака
партија може оцењивати посебно.
Свака партија може бити предмет посебног уговора.
Партије  су  недељиве,  понуда  мора  обухватити  све  елементе  једне  партије.  У  случају  да
понудом нису обухваћене све ставке једне партије понуда се одбија као неисправна.
Понуђач доставља доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку у једном
примерку, без обзира за колико партија подноси понуду.

4. МОГУЋНОСТ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду до истека рока за подношење
понуда. Допуна, измена или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.

6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда мора у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом и сачињена
према упутству наручиоца.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач.
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Понуда се даје искључиво на обрасцима и прилозима датим у конкурсној  документацији.
Понуда  мора  бити  јасна,  недвосмислена,  читко   попуњена  штампаним  словима,  оверена
печатом и потписом овлашћене особе. Свако бељење или подебљавање  податакаа мора се
парафирати и оверити од стране понуђача.         
Пожељно је да понуда буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу
накнадно уметати.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној фасцикли или коверти, тако да се при
отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата. 
      На  предњој страни коверте мора се налазити:
а) адреса наручиоца:
 ЈКП „Водовод-Ваљево“

ул. Вука Караџића бр. 26;
14000 Ваљево

б) назнака:  „Не отварати - понуда за ЈН 25/2014, набавка рачунарске опреме, партија бр.
_____”

 На полеђини коверте потребно је навести:
а) Име, односно назив фирме понуђача,  адресу и телефон понуђача и лице за контакт.

Уколико  коверта  не  буде  запечаћена  и  обележена  као  што  је  прописано  Наручилац  неће
одговарати за достављање понуде на погрешно место или превремено отварање исте.
Разматраће  се  само  благовремене  и  исправне  понуде.  Благовременом  понудом  сматра  се
понуда која је приспела до 30.09.2014. године до 11.00 часова. Неблаговремене понуде биће
враћене  понуђачу  неотворене.  Исправном  понудом  сматра  се  понуда  која  испуњава  све
услове које предвиђа Закон о јавним набавкама и конкурсна документација.

7. ПОДИЗВОЂАЧИ

Понуђач је дужан да наведе у понуди да ли ће део понуде поверити подизвођачу.
- У случају да  део понуде поверава подизвођачу,  понуђач мора у понуди навести проценат
укупне  вредности  јавне  набавке  (  не  већи  од  50%)  који  поверава  подизвођачу,  назив   и
податке о подизвођачу и део набавке који ће извршити подизвођач.
- За  сваког подизвођача понуђач је дужан да достави доказе о испуњености услова из чл.75
ст.1.(тачке 1-4 )  Закона о јавним набавкама,  као и доказ из истог члана (тачка 5 )  за  део
набавке који ће извршити подизвођач.
- У случају закључења уговора, подизвођач ће бити наведен у уговору.
- Понуђач не може ангажовати  као подизвођача лице које није навео у понуди.
- Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, попуњава, потписује и оверава понуђач, без
обзира на број подизвођача.
- Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за добро извршење посла, без обзира на број
подизвођача.
- Понуђач који поднесе понуду самостално не може бити и подизвођач у некој другој понуди.
- Исто лице не може бити подизвођач у више понуда.
- Подношење заједничке понуде од стране групе понуђача, при чему један или више чланова
ангажује и подизвођача није дозвољено.
-  У  случају  ангажовања   подизвођача  понуђач  је  обавезан  да  попуни,  потпише  и  овери
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образац - Подаци о подизвођачу.

8.  ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Уколико група понуђача подноси  заједничку понуду,  као саставни део понуде мора поднети:

а) Споразум којим се понуђачи из групе  понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке који обавезно садржи податке о:
1.Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
2. Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4. Понуђачу који ће у име групе понуђача издати рачун;
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање и
6. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

б)  Попуњен, потписан и оверен Образац понуде од стране члана  групе понуђача који је 
овлашћен да заступа  групу понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став1. Закона о
јавним набавкама, а услов из чл. 75. став 1. тачка 5. дужан је да испуни понуђач којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна дозвола надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке. 

в)  Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве групе понуђача за сваког члана групе 
понуђача.

Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем потписује понуђач који је у обрасцу понуде и 
Правном акту (по избору понуде) означен као лидер групе.
Понуђач који подноси понуду самостално не може се у другој понуди појавити као члан 
групе понуђача.
Исто лице може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђачи  који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно.

9. ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА

Биће одбијене  понуде које су неблаговремене, неодговарајуће и неприхватљиве.
Одговарајућа је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све 
захтеве из техничке цспецификације;
Прихватљива  је  понуда  која  је  благовремена,   коју  наручилац  није  одбио  због  битних
недостатака,  која је одговарајућа,  која  не ограничава нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

10. НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди исказују се у динарима.
-  У  случају  рачунске  грешке  и  разлике  између  јединичне  и  укупне  цене,  меродавне  су
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јединичне цене.
-  У понуђену цену треба да су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне
набавке.    
-У случају неуобичајено ниске цене наручилац ће поступити у складу са чл.  92. Закона о
јавним набавкама.

11. НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Добра која су предмет набавке се  испоручују у року који не може бити дужи од 7 данa  од
закључења уговора. Пријем добара која су предмет јавне набавке, партија бе. 1 се врши на
електронској  адреси овлашћеног лица наручиоца,  а  за  партију бр.  2  се  врши у магацину
Наручиоца, у ул Бранка Радичевића бр. 17 у Ваљеву.

  
12.  РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ

Рок важности понуде је најмање 60 дана, рачунајући од дана отварања понуде. Понуда чији је
рок важности краћи наручилац ће одбити као неисправне.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПОНУДАМА

Понуђач  може додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде тражити
у писаном облику (путем поште, електронске поште или факсом) од наручиоца, најкасније 5
(пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Комуникација   у  поступку јавне набавке се  врши на начин одређен чланом 20.  Закона о
јавним набавкама.
Наручилац ће одговорити у писаном облику на сваки захтев за давање обавештења у вези са
конкурсном  документацијом  и  исти  ће  проследити  свим  понуђачима  који  су  примили
конкурсну документацију.
Особа  за  контакт:   Гордана  Божић,  дипл.  правник,  број  факса:  014/244-508,  е-маил:
gordana.vodovodva@gmail.com.
Тражење додатних информација телефоном није дозвољено.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

Наручилац може после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача додатна
објашњења која ће помоћи при прегледу и вредновању понуде, а може и да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Захтевом за објашњење и одговор се не смеју тражити, нудити, нити дозволити промене у
понуди.

15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Критеријум за оцену понуда је  најнижа понуђена цена.

1. Понуђена цена- максимално100 пондера
Формула за израчунавање пондера :
бп = најнижа понуђена цена x 100 /укупна цена  понуде која се рангира
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За  све видове авансног плаћања додељиваће се 0 пондера.
У случају да две понуде имају исти број пондера, повољнија је она са краћим роком испоруке
добара.

16. ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да поштује обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду,  запошљавању и условима рада,  заштити животне
средине.

17. ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА

Понуђач сноси одговорност за накнаду за коришћење патената, као и за повреду  заштићених
права интелектуалне својине трећих лица.

18. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 
ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права понуђача се може поднети у складу са чланом 149. Закона о јавним
набавкама и у роковима наведеним у закону.
Захтев за заштиту права се подноси Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно
или поштом препоручено, са повратницом.
Копију захтева за заштиту права Подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
О поднетом  захтева за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, најкасније у року од два дана од пријема  захтева за заштиту права и на Порталу
јавних набавки објављује обавештење о поднетом захтеву.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун  буџета Републике Србије, жиро
рачун бр.  840-742221843-57,  шифра плаћања 153,  позив  на  број  97 50-016,  сврха уплате:
Републичка административна такса (ЈН 25/2014), уплати 40.000 динара.
Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о јавним
набавкама.

19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права, предвиђеног Законом о јавним набавкама.
Уколико  је  поднета  само  једна  понуда,  уговор  може  бити  закључен  пре  истека  рока  за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чл.112. ст.2. т. 5. Закона о јавним набавкама.
Наручилац  ће  након  истека  рока   за  подношење  захтева  за  заштиту  права,  предвиђеног
Законом о јавним набавкама, позвати понуђача којем је уговор додељен да у року од седам
дана од позива приступи закључењу уговора о јавној набавци.
Ако понуђач којем је уговор додељен , у року од седам дана од пријема позива да закључи
уговор не приступи закључењу уговора, или одбије да закључи уговор, Наручилац може  да
закључи уговор са следећим најповољнијим  понуђачем (чл. 113. ст.3. ЗЈН). 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Образац понуде за партију 1 -  Софтвер и оперативни системи

Понуда бр. _______________ од _________________ за јавну набавку  рачунарске опреме, ЈН
број 25/2014, партија бр. 1:

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број понуђача

ПИБ

Име особе за контакт

Електронска адреса понуђача

Телефон

Телефакс

Број рачуна понуђача и назив банке

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО       Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ       В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1 Назив подизвођача

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Проценат укупне набавке који ће 
извршити подизвођач

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач

2 Назив подизвођача

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Проценат укупне 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 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

2 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

3 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Напомена: 

Табелу  „Подаци  о  учеснику  у  заједничкој  понуди“  попуњавају  само  они  понуђачи  који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у  довољном  броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Софтвер и оперативни системи

Укупна цена без ПДВ-а  (динара)

Укупна цена са ПДВ-ом  (динара)

Рок и начин плаћања До 45 дана од завођења рачуна за испоручена
добра у пословне књиге наручиоца

Рок важења понуде (најмање 60 дана)

Рок испоруке (не дужи од 7 дана  од 
закључења уговора)

Место испоруке Електронска адреса овлашћеног лица 
наручиоца

                          

                                                                       
        Датум                                                   МП                                   Потпис понуђача

__________________                                                                    ___________________________
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ  2

Рачунари и рачунарска опрема

Понуда бр. _______________ од _________________ за јавну набавку рачунарске опреме, ЈН
број 25/2014, партија бр. 2 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број понуђача

ПИБ

Име особе за контакт

Електронска адреса понуђача

Телефон

Телефакс

Број рачуна понуђача и назив банке

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО       Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ       В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1 Назив подизвођача

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Проценат укупне набавке који ће 
извршити подизвођач

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач

2 Назив подизвођача

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Проценат укупне 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 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

2 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

3 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Напомена: 

Табелу  „Подаци  о  учеснику  у  заједничкој  понуди“  попуњавају  само  они  понуђачи  који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у  довољном  броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Рачунари и рачунарска опрема

Укупна цена без ПДВ-а  (динара)

Укупна цена са ПДВ-ом  (динара)

Рок и начин плаћања До 45 дана од завођења рачуна за испоручена
добра у пословне књиге наручиоца

Рок важења понуде (најмање 60 дана)

Рок испоруке  (не дужи од 7 дана  од 
закључења уговора)

Место испоруке Магацин наручиоца у ул. Бранка Радичевића 
бр. 17 у Ваљеву

                          

                                                                       
        Датум                                                   МП                                   Потпис понуђача

__________________                                                                    ___________________________
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VIII МОДЕЛ УГОВОРАЗА ПАРТИЈУ БР. 1
о набавци сoфтвера и оперативних система

Закључен између уговорних страна: 

1. JКП „Водовод-Ваљево“, из Ваљева, ул. Вука Караџића бр. 26, ПИБ 100070077, матични
број 07136277,  кога заступа Ђорђе Павловић дипл.правник ( у даљем тексту Наручилац)
и
2.  Предузећа  __________________,  са  седиштем  у  ________________,
ул.________________бр._____ ПИБ ___________, матични број _________, текући рачун бр.
__________________, код ___________ банке, кога заступа ___________________ ( у даљем
тексту Испоручилац)

Члан 1.

Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама  спровео поступак јавне

набавке мале вредности, ЈН 25/2014.
– да понуда Испоручиоца  за партију  бр. 1 у потпуности одговара захтевима Наручиоца,

те да иста представља саставни  део овог уговора

Члан 2.

Предмет уговора:
Испоручилац се  обавезује  да  испоручи,  а  Наручилац  да  преузме и плати софтвер и

оперативне системе, у свему према спецификацији из конкурсне документације и понуди бр.
(биће  преузето  из  понуде)______-__  од  ________.2014.  године  које  су  саставни  део  овог
уговора.

Члан 3.

Цена:
                  Уговорену вредност чини:

- цена предмета уговора из чл. 2.  овог уговора у износу од ____________динара и
-  порез на додату вредност (ПДВ) у износу од ______________ динара, тако да укупна
уговорена вредност износи_________________  динара.

         У цену су поред вредности предметних добара урачунати  и сви пратећи трошкови
везани за испоруку и инсталацију предметних добара.
          Цене су фиксне током читавог периода важења  овог уговора.
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 Члан 4.

Услови плаћања:
Наручилац се обавезује да плаћање предметних добара изврши    у року до  45 дана од

дана завођења рачуна за испоручена добра у пословне књиге Наручиоца..

  
 Члан 5.

Начин  и рок испоруке:
           Испоручилац је дужан да   Наручиоцу достави електронски сертификат   у року од ___
(не дужем од 7) дана од дана потписивања овог уговора, а медиј за инсталацију програма да
достави у року од 15 дана   од дана потписивања овог уговора.

Примопредајни записник потписују овлашћена лица Наручиоца и Испоручиоца када се
изврши активација, након чега ће се сматрати да је испорука извршена.

Члан 6.

Квалитет:
         Испоручилац је дужан да  предметна добра испоручи у квалитету који је одређен
понудом Испоручиоца, захтевима стандарда и техничком спецификацијом.

 Уколико се приликом или након испоруке, или током употребе добара утврди да добра
која  је  Испоручилац  испоручио   Наручиоцу  нису  оригиналног  порекла,  или  да  имају
недостатке у техничкој  исправности,  квалитету,  функционалности или очигледне/скривене
мане, Испоручилац је дужан да о свом трошку,  у року од 3 дана од дана пријема писане
рекламације од стране овлашћеног лица Наручиоца, отклони уочене неисправности, или да
замени добра новим добрима одговарајућег квалитета.

  Члан 7.

Трајање уговора:
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица и траје 12

месеци рачунајући од дана потписивања овог уговора.

Утрошком средстава Наручиоца у износу уговорене вредности из чл. 4 овог уговора,
пре истека рока од 12 месеци, овај уговор престаје да важи, о чему Наручилац писменим
путем  обавештава Испоручиоца.
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 Члан 8.

Остале одредбе:

 За  све  остало  што  није  регулисано  овим  уговором  важе  одредбе  Закона  о
облигационим односима.
 Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно,  а у
случају да то није могуће уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

 Овај  уговор је сачињен у 6 (шест)  истоветних примерака од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.                                      
 

               Испоручилац                                                                              Наручилац
                                                                                                           ЈКП „Водовод-Ваљево“
  ______________________________                                  _____________________________

                                                                                                      Ђорђе Павловић, дипл. правник
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БР. 2
о набавци рачунара и рачунарске опреме

Закључен између уговорних страна: 

1. JКП „Водовод-Ваљево“, из Ваљева, ул. Вука Караџића бр. 26, ПИБ 100070077, матични
број 07136277,  кога заступа Ђорђе Павловић дипл.правник. ( у даљем тексту Наручилац)
и
2.  Предузећа  __________________,  са  седиштем  у  ________________,
ул.________________бр._____ ПИБ ___________, матични број _________, текући рачун бр.
__________________, код ___________ банке, кога заступа ___________________ ( у даљем
тексту Испоручилац)

Члан 1.

Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама  спровео поступак јавне

набавке мале вредности, ЈН 25/2014.
– да понуда Испоручиоца  за партију бр. 2 у потпуности одговара захтевима Наручиоца,

те да иста представља саставни  део овог уговора

Члан 2.

Предмет уговора:
Испоручилац  се  обавезује  да   испоручи,  а  Наручилац  преузме  и  плати рачунаре и

рачунарску опрему, у свему према спецификацији из конкурсне документације и понуди бр.
(биће  преузето  из  понуде)______-__  од  ________.2014.  године  које  су  саставни  део  овог
уговора.

Члан 3.

Цена:
                  Уговорену вредност чини:

- цена предмета уговора из чл. 2.  овог уговора у износу од ____________динара и
-  порез на додату вредност (ПДВ) у износу од ______________ динара, тако да укупна
уговорена вредност износи_________________  динара.

         У цену су поред вредности предметних добара урачунати трошкови транспорта и сви
пратећи трошкови везани за испоруку ФЦО магацин Наручиоца.
        Јединичне цене су дате у понуди на паритету ФЦО Наручилац, с тим да се не могу
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мењати  у току важења уговора. 

                                     Члан 4.

Услови плаћања:
Наручилац се обавезује да плаћање предметних добара изврши    у року до  45 дана од

дана завођења рачуна за испоручена добра у пословне књиге Наручиоца..

  
 Члан 5.

Рок испоруке:
        Испоручилац је дужан да предметна добра  испоручуи   у року од ______  дана  (не
дужем од 7) од дана потписивања овог уговора

Члан 6.

Квалитет:
         Испоручилац је дужан да  предметна добра испоручи у квалитету који је одређен
понудом Испоручиоца, захтевима стандарда и техничком спецификацијом.

Контролу  квалитета  и  квантитета  врше  представници  Наручиоца  у  моменту
преузимања добра, о чему сачињавају записник.

Накнадно уочене недостатке и скривене мане на предметном добру Наручилац може
да пријави у моменту откривања истих, а Испоручилац је дужан да  о свом трошку, најдуже у
року од 8 (осам) дана  рекламирана добра замени  новим добрима одговарајућег квалитета.

  Члан 7.
Гарантни рок :

Гарантни рок за испоручену робу је ______месеци (најкраће 12)  и исти почиње да тече
од дана када је записнички констатовано преузимање предмета уговора из чл.2. овог уговора.

 Члан 8.

Трајање уговора:
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица и траје до

испуњења уговорних обавеза.

Утрошком средстава Наручиоца у износу уговорене вредности из чл. 4 овог уговора,
пре истека рока од 12 месеци, овај уговор престаје да важи, о чему Наручилац писменим
путем  обавештава Испоручиоца.
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Члан 9.

Остале одредбе:

 За  све  остало  што  није  регулисано  овим  уговором  важе  одредбе  Закона  о
облигационим односима.
 Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно,  а у
случају да то није могуће уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

 Овај  уговор је сачињен у 6 (шест)  истоветних примерака од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.                                      
 

               Испоручилац                                                                              Наручилац
                                                                                                           ЈКП „Водовод-Ваљево“
  ______________________________                                  _____________________________

                                                                                                      Ђорђе Павловић, дипл. правник
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           IX      ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12), као и чл. 6.
Правилника  о  обавезним елементима  конкурсне  документације  (Сл.  Гласник  РС 29/13)  у
јавној набавци,  достављамо образац  са структуром трошкова припреме понуде за ЈН бр.
25/2014- набавка рачунарске опреме.   

За  припремање  понуде  за  ЈН  25/2014,  набавка   рачунарске  опреме понуђач
_____________________________  из   ____________________________  је  имао  следеће
трошкове:

Назив припремне радње Цена

1

2

3

4

5

6

7

8

9

УКУПНО

Напомена:  У  складу са  чл.  88.  став  2.  Закона  о  јавним набавкама  трошкове  припреме  и
подношења  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не  може  тражити  накнаду  трошкова  од
наручиоца.

     Место и датум :                                                                                               

______________________                             М.П.                       _________________________   
                                                                                                        / потпис овлашћеног лица понуђача/
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Х   ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

     У складу са чл. 26.  Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12), као и Правилника
о  обавезним  елементима  конкурсне  документације  (Сл.  Гласник  РС  29/13),
понуђач ________________________________________  даје 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и  кривичном одговорношћу потврђујем  да  сам  понуду у
поступку јавне набавке  рачунарске опреме  за потребе понуђача ЈКП „Водовод-Ваљево“,  ЈН
бр.  25/2014 поднео  независно,  без  договора  са  другим  понуђачима  или  заинтересованим
лицима.

                                                                                                

     Место и датум :    

______________________                             М.П.                  ______________________________
                                                                                                 / потпис овлашћеног лица понуђача/
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