
 
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл. гласник РС”, број: 124/2012),  
Одлуке о покретању поступка јавне набавке, Универзитет у Београду-Фармацеутски 
факултет, ул. Војводе Степе бр. 450, упућује Позив за подношење понуде у поступку 
јавне набавке рачунарске опреме, ЈН бр. 7/2013-1. 
 

2. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ  
Наручилац је Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, 11000 Београд, ул. 
Војводе Степе бр. 450. Интернет страница наручиоца је www.pharmacy.bg.ac.rs 
 

3. ВРСТА НАРУЧИОЦА 
Високошколска установа, претежна делатност-85.42 Високо образовање. 
 

4. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предметна jавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 
са чланом 39. Закона о јавним набавкама. 
 
5. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Предмет јавне набавке је набавка добара – рачунарске опреме. 
Појам и шифра из Општег речника набавки је:  
 

30230000 рачунарска опрема 

48820000 сервери 
 

Јавна набавка је обликована у 3 (три) партије и то: 
1. Партија 1 – рачунари 
2. Партија 2 – сервери 
3. Партија 3 – штампачи 
 
Место испоруке добара: Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, ул. Војводе 
Степе бр. 450.   
 

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
7. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама. 
 
8. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

• Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси 
Портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет адреси наручиоца 
www.pharmacy.bg.ac.rs Преузимање конкурсне документације је бесплатно. 

• Понуде се припремају у складу са позивом објављеним на порталу Управе за 
јавне набавке и конкурсном документацијом.  

 
9. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Понуде се достављају путем поште или непосредно сваког радног дана од 830 до 1500 
часова, на адресу наручиоца: Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет у 



Београду, Архива, 1100 Београд, ул. Војводе Степе бр. 450. Понуде се подносе у 
затвореној коверти или кутији, упаковане на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се понуда први пут отвара, са назнаком ''ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ЈН БР. 7/2013-1, НЕ 
ОТВАРАТИ.” 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте, односно кутије назначи назив, адресу, 
телефон, име и презиме контакт особе, да ли понуђач наступа самостално или понуду 
подноси група понуђача, када је неопходно назначити ко је носилац посла - 
представник групе понуђача и да наведе назив партије, односно партија за  које 
конкурише. 
Рок за достављање понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца, тј. 
до 06.12.2013. године и то до 1000

часова. 
Уколико рок истиче на дан који је нерадни, као последњи дан истека рока сматраће се 
први наредни радни дан до 1000 часова. 
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. 
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити 
враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  
 
10. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, УСЛОВИ ПОД КОЈИМ 
ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ 
ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА 
Јавно отварање понуда ће се обавити 06.12.2013. године у 1200

часова у просторијама 
наручиоца у Београду у ул. Војводе Степе  бр.450, Рачунарска сала. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача. 
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за јавну 
набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.  
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено 
печатом и потписано од стране овлашћеног  лица понуђача. 
 
11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Рок за доношење Одлуке о додели уговора јавне набавке мале вредности је 10 (десет) 
дана од дана отварања понуда у складу са чл. 108 Законa о јавним набавкама. 
 
12. КОНТАКТ: 
Е-mail:javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs   
 
13. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ : 
Јавна набавка реализује се из средстава Фармацеутског факултета у Београду исказаних 
у Финансијском плану за 2013. годину. 
 


