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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 услуга бр. 10/2014-2 и Решења о 
именовању о образовању комисије бр. 10/2014-3 за јавну набавку бр. 10/2014-2, Универзитет 
у Београду-Фармацеутски факултет, ул. Војводе Степе бр. 450, припремљена је:  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 10/2014-2  

„РАЧУНАРСКА ОПРЕМА„  

 
 
 

Конкурсна докуменација садржи: 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

1 Општи подаци о јавној набавци 3 

2 Подаци о предмету јавне набавке 3 

3 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, радова 
или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, 
рок извршења, место извршења или испоруке услуга, евентуалне додатне 
услуге и сл. 

3 

4 Техничка документација и планови, односно документација о кредитној 
способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита   

4 

5 Услови за учешће у поступку јавне набавке 4 

6 Упутство понуђачима како да сачине понуду 8 

7 Образац 1- Изјава понуђача да испуњава услове из чл. 75 Закона 17 

8 Образац 2-Изјава подизвођача да испуњава услове из чл. 75 Закона 18 

9 Образац 3-Образац трошкова припреме понуда 19 

10 Образац 4- Изјава о независној понуди 20 

11 Образац 5- Образац понуде 21 

12 Образац 6-Менично писмо 25 

13 Образац 7-Модел уговора 26 

14 Образац 8-Спецификација 30 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

1.1. Наручилац: Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, 11000 Београд, ул. 
Војводе Степе бр. 450, пиб: 101746950, матични број: 07001975. Интернет страница 
наручиоца је www.pharmacy.bg.ac.rs. 

1.2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне 
набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују 
јавне набавке; 

1.3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 10/2014-2 је набавка добара; 
1.4. Контакт: Одсек за комерцијалне послове-Комисија за јавну набавку бр. 10/2014-2, e-

mail: javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs 
1.5. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора: Одлуку о додели уговора, 

наручилац ће донети у року до 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда;  

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2.1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке 
је набавка добара: “РАЧУНАРСКА ОПРЕМА” за потребе извођења наставних активности на 
Фармацеутском факултету, ОРН: 30230000-рачунарска опрема; 

2.2. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Није у 
питању резервисана јавна набавка и не спроводи се електронска лицитација.  
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ је обликован у 25 (двадесет пет) партија и то: Партије  1, 2 
и 3 „Десктоп рачунари“ ОРН: 30213300-стони рачунари (десктоп); Партије 4, 5, 6 и 7 
„Монитори“ ОРН: 30231310-равни екрани; Партије 8, 9,10, 11, 12 и 13 „Лаптоп рачунари 
ОРН: 30213100-преносиви рачунари; Партије 14 и 15 „Таблет рачунари“ ОРН: 30213200-
таблет рачунари; Партије 16, 17, 18, 19 и 20 „Штампачи“ ОРН: 30232110 –ласерски 
штампачи; Партија 21 „Штампач матрични“ ОРН: 30232120-матрични штампачи; 
Партија 22 „Скенер“ ОРН: 30216110-скенери за рачунаре; Партија 23 „Рачунарске 
компоненте“ ОРН: 30230000-рачунарска опрема; Партија 24 „Мрежна опрема„ ОРН: 
32420000-мрежна опрема; Партија 25 „Сервер“ ОРН: 48821000-мрежни сервери.  

 
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС 

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

 
Врста, опис, количина и ниво квалитета добара дати су у спецификацији предметне јавне 
набавке (Образац 8) који је саставни део конкурсне документације. 
Сва понуђена добра морају испуњавати захтеве наручиоца у погледу тражених карактеристика 
на понуђеном обрасцу Техничке спецификације у супротном понуда понуђача ће бити 
неприхватљива. 
Квалитет одређених произвођача представља у овој јавној набавци тражени стандард 
квалитета. Сваки еквивалент („или одговарајући“) квалитет, у случајевима у којим је 
стандард квалитета на овај начин назначен морају имати у потпуности исти спецификован 
квалитет у погледу тражених карактеристика. 
Понуђач је у обавези да на понуђеном обрасцу Техничке спецификације у колони 
„Понуђено“ унесе неопходне карактеристике артикала које нуди. 
 
3.2. Количина  
Наведене количине су оквирне и структура испоручених добара може да варира у односу на 
спецификацију само у оквиру укупне уговорене вредности. 
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3.3. Рок испоруке добара 
Рок испоруке предмета јавне набавке не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана 
од дана испоставе поруџбенице наручиоца.  
 

3.4. Место испоруке добара 
Понуђач је дужан да предметна добра испоручује у складу са потребама наручиоца у погледу 
врсте, количине и динамике, а по испоствљеним поруџбеницама и то на адресу: 
Фармацеутски факултет у Београду, ул. Војводе Степе бр. 450, 11000 Београд, у простор који 
одреди наручилац. 
 

3.2. Количина  
Наведене количине су оквирне и структура испоручених добара може да варира у односу на 
спецификацију само у оквиру укупне уговорене вредности. 
 

3.5. Контрола и техничка документација 
Квалитативну и квантитативну контролу као и пријем добара приликом испоруке вршиће 
Комисија за пријем предметних добара, састављена од стране наручиоца уз присуство 
представника изабраног понуђача. Све уочљиве грешке (неоригинално и оштећено паковање и сл.) 
приликом испоруке, наручилац и понуђач ће записнички констатовати и пријем таквих добара се 
неће извршити. 
Све недостатке у квалитету испоручених добара, добављач је у обавези да отклони, односно 
изврши замену добра одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана, рачунајући од дана пријема 
записника о рекламацији. 
Предмет понуде могу бити само нова добра, која морају бити испоручена у oригиналним 
затвореним фабричким паковањима са приложеном одговарајућом документацијом, односно, у 
амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту добара а који мора предметна добра обезбедити 
од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.   
 
4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О 

КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 

Предметна јавна набавка није набавка финансијских услуга. 
 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗАКОНА О  
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  
ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Понуда се припрема у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку бр. 10/2014-2.  
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.  
 

Испуњеност услова из члана 75 Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем 
ИЗЈАВА уз понуду у свему у складу са конкурсном документацијом. 
 
5.1 Обавезни и додатни услови, као и докази за учешће у поступку 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати испуњеност обавезних услова за учешће 
које доказује (чл. 75.  Закона) достављањем следећих доказа уз понуду и то: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
Доказ 

• Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део 
конкурсне документације (Образац бр. 1). 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 
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2.  да 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. 

Доказ 
• Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део 

конкурсне документације (Образац бр. 1). 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 

3. да му није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања 
делатности која је на снази у време објављивања, односно слања позива за 
подношење понуда. 

Доказ 
• Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део 

конкурсне документације (Образац бр. 1). 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 

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

Доказ 
• Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део 

конкурсне документације (Образац бр. 1) . 

Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности, која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 

Доказ 
• Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део 

конкурсне документације (Образац бр.1), ако дозвола није предвиђена прописом, 
доставити на меморандуму понуђача Изјаву о истом. 

6. да 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. Такође, да сноси накнаду за коришћење патената, као 
и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица; 

Доказ 
• Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део 

конкурсне документације (Образац бр. 1) . 
 

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у 
понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл.75. став 1. тач.1) до 4) овог 
закона, у складу са чл. 80. Закона о јавним набавкама (Образац бр. 2). 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из чл.75. став 1. тач.1) до 4) овог Закона (Образац бр. 1 копиран у 
онолико примерака колико има чланова), а додатне услове испуњавају заједно, у складу са 
чл. 81. Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да 
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 
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5.2 . Додатни услови и докази за учешће у поступку 
Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати и следеће додатне услове (чл.76. Закона). 

Испуњеност услова из члана 76. Закона, понуђач доказује достављањем НЕОВЕРЕНИХ 
КОПИЈА уз понуду у свему у складу са конкурсном документацијом, и то: 

1.  да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у 
претходне 3 (три) обрачунске године (2011,2012,2013) остварио позитиван пословни приход. 

Доказ: 
• Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства 

достављају Извештај о бонитету-образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне 
регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и 
биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатељ за оцену бонитета за 
претходне три обрачунске године.  

• Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне 
књиге по систему простог књиговодства, доставља: биланс успеха, порески 
биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход 
од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на 
чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године 
до дана објављивања позива за подношења понуда.  

• Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат 
пословања (паушалац), доставља: потврду банке о ликвидности за претходне 
три обрачунске године до дана објављивања позива за подношења понуда  

Овим критеријумом понуђач доказује да је активан учесник на тржишту. 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 
самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај 
услов кумулативно и достави доказ. 

2. да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да поседује 
Сертификован систем квалитета ISO 9001; 

Доказ: 
• Копија сертификата ISO 9001. 
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 
самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај 
услов кумулативно и достави доказ. 

3. да располаже одговарајућим кадровским капацитетом, односно да има 
најмање 2 (два) запослена, од чега 1 (један) запослени мора поседовати високу стручну 
спрему  електротехничке  струке који ће бити одговоран за контролу квалитета. 

Доказ: 
• Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку (ЕБП-ПУРС) за 

месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде за 
предметну набавку, копије радних књижица заједно са копијама М3А образаца. 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 
самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај 
услов кумулативно и достави доказ. 
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4. да располаже потребним техничким капацитетом, односно да поседује једно 
доставно (опрема може бити у власништву, закупу или лизингу): 

Доказ: 
• Фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2013. године уз обавезно 

обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом, и копија 
саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда. 
Технички капацитет за набавку опреме у текућој години, понуђач може доказати 
достављањем рачуна и отпремнице добављача, као и достављањем копија 
саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда. 

 Технички капацитет понуђача може се доказати и уговором о закупу или лизингу, 
уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом, 
и копија саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда. 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 
самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај 
услов кумулативно и достави доказ. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка 
промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој промени 
писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин. 

Изабрани понуђач ће у року од пет дана од дана пријема писаног позива наручиоца, а пре 
доношења одлуке о избору најповољније понуде (у складу са чл. 79. Закона), доставити на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. 
Закона о јавним набавкама.  

Уколико изабрани понуђач не достави оригинал или оверену копију доказа на увид у 
року од (5) пет дана, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико 
се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу 
тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Сагласно Правилником о садржини Регистра понуђача и документацији која се 
подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013) од 01. 
септембра 2013. године, лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом 
подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне 
набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће 
на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе 
понуду уписано у регистар понуђача. 

Понуђач је обавезан да на меморандуму, у својој понуди јасно наведе да се налазе у 
регистру понуђача. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 
изворном електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику , 
мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.  
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних институција. 
 
 

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

6.1. Подаци о језику на коме понуда мора бити састављена 
Наручилац води поступак на српском језику. 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци и изјаве који се достављају уз понуду 
морају бити на српском језику.  
Уколико су документи који доказују тражени квалитет или стандард изворно на енглеском 
језику, не морају бити преведени на српски језик. У случају да наручилац у поступку прегледа и 
оцене понуда утврди да би део понуде који је достављен на страном језику требало да буде 
преведен на српски језик, понуђач има рок од 3 (три) дана у којем је дужан да изврши превод тог 
дела понуде и достави га наручиоцу. 
У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације на српском језику. 
 
6.2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 
Понуде се достављају путем поште или непосредно сваког радног дана од 830 до 1500 часова, на 
адресу наручиоца: Фармацеутски факултет у Београду-Архива, 11000 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 БР. 10/2014-2, НЕ ОТВАРАТИ.” Понуђач је дужан да на 
полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон, контакт особу, као и ознаку партије (ако је 
набавка обликована по партијама) за коју се конкурише. 

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. Рачунање рока се врши тако што се као 
први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
најкасније до 11.12.2014. 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.  

Јавно отварање понуда ће се обавити 11.12.2014. године у 1015
часова у 

просторијама наручиоца у Београду у ул. Војводе Степе  бр.450, Свечана сала. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

Представници понуђача који присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу 
пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. 

 
6.3. Подаци о обавезној садржини понуде 
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази тражени конкурсном 
документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци/изјаве/прилози из 
конкурсне документације, и то: 
ОБРАЗАЦ БР. 1 Изјава понуђача којом се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона 
ОБРАЗАЦ БР. 2 Изјава подизвођача којом се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона 
ОБРАЗАЦ БР. 3 Образац трошкова припреме понуде 
ОБРАЗАЦ БР. 4 Образац изјавe о независној понуди 

ОБРАЗАЦ БР. 5 Образац понуде 
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ОБРАЗАЦ БР. 6 Образац меничног писма 
ОБРАЗАЦ БР. 7 Модел уговора 
ОБРАЗАЦ БР. 8 Спецификација 

ПРИЛОГ БР. 1 Доказ испуњености услова из члана 76 закона- финансијски  капацитет  
ПРИЛОГ БР. 2 Доказ испуњености услова из члана 76 закона- пословни капацитет  
ПРИЛОГ БР. 3 Доказ испуњености услова из члана 76 закона- кадровски капацитет 
ПРИЛОГ БР. 4 Доказ испуњености услова из члана 76 закона- технички капацитет 
ПРИЛОГ БР. 5 Финансијско обезбеђење 
ПРИЛОГ БР. 6 Споразум, уколико понуду подноси група понуђача  

Уколико достављена понуда: 1. не садржи све захтеване податке или иста не одговара 
конкурсној документацији у сваком погледу, 2. не садржи сву тражену документацију, 
попуњене оригиналне обрасце,изјаве и прилоге иста ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
6.4. Посебни захтеви у погледу начина сачињавања понуде, попуњавања образаца  
Сваки попуњени образац/изјава конкурсне документације понуђач је дужан да овери печатом 
и потпише и то: 

• Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора 
бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  

• Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац 
мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.  

• Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и 
потписан  од стране носиоца посла – овлашћеног представника групе понуђача,  

односно: 
Образац понуде-Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, образац 
попуњава, потписује и оверава печатом понуђач.Уколико наступа група понуђача, образац 
попуњавају, потписују и оверавају печатом сви чланови групе.  
Модел уговора-Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, свака страна модела 
уговора мора бити парафирана од стране понуђача, све ставке у моделу уговора попуњене, док 
последња страна модела уговора и читко потписана и оверена печатом понуђача.  
Уколико наступа група понуђача - свака страна модела уговора мора бити парафирана од стране 
овлашћеног члана групе понуђача и све ставке у моделу уговора морају бити попуњене, док 
последњу страну модела уговора читко потписује овлашћени члан групе понуђача. 
Образац спецификације-Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, свака 
страна обрасца мора бити парафирана од стране понуђача, све ставке у обрасцу попуњене, 
последња страна обрасца читко потписана и оверена печатом понуђача. 
Уколико наступа група понуђача-свака страна обрасца мора бити парафирана од стране 
овлашћеног члана групе понуђача, све ставке обрасца попуњене, док последњу страну 
обрасца читко потписује и оверава печатом овлашћени члан групе понуђача. 
Понуде које су попуњене супротно горе наведеном, одбиће се као неприхватљиве. 
 

6.5. Партије 
Јавна набавка мале вредности бр. 10/2014-2 “РАЧУНАРСКА ОПРЕМА”  је обликована у 25 
(двадесет пет) партија. 
Понуђач може дати понуду за једну или више партија.  
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да 
се може оцењивати за сваку партију посебно. 
Потребно је да у понуди, за сваку партију, буду понуђена с в а тражена добра. Понуда по партији, 
која не обухвата сва тражена добра сматраће се неисправном и неће бити узета у разматрање. 
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе број/назив партије за коју конкурише. 
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У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, докази из чл. 76. Закона не 
морају бити достављени за сваку партију посебно, односно морају бити достављени у једном 
примерку за све партије. 
 

6.6. Понуда са варијантама и попустом на понуђену цену 
Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда са варијантама биће одбијена. 
Понуда са попустом на понуђену цену није дозвољена и биће одбијена.  
 
6.7.  Начин измене, допуне и опозива понуде  
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део 
понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Универзитет у Београду-
Фармацеутски факултет, ул. Војводе Степе бр. 450., Комисији за јавну набавку, са назнаком: 
Измена/Допуна/Опозив/ понуде за ЈН бр. 10/2014-2 “РАЧУНАРСКА ОПРЕМА”  . 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

Понуђач може да измени или повуче достављену понуду писаним обавештењем пре истека 
рока за подношење понуда у складу са чл. 87 став 6. Закона о јавним набавкама.  
 

6.8. Једна понуда по понуђачу  
Понуђач може доставити само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке, било да 
наступа самостално, са подизвођачем или као члан групе понуђача, тј. понуђач који је 
самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 

6.9. Услови за подизвођаче 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а 
који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.  

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.   

Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 
понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење 
посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 
понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и 
овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 
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6.10. Заједничка понуда-обавезно доставити споразум групе понуђача 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
• понуђачу који ће издати рачун,  
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

6.11. Начин и услови плаћања 
Наручилац је предвидео да ће платити изабраном понуђачу: 

• аванс, највише у износу 50% вредности укупно уговорене цене са пдв-ом, 
након испостављања финансијског документа за исплату аванса.  

• преостали износ наручилац ће исплатити по испоруци добара и на основу 
потписаних и уредно достављених рачуна од стране понуђача и комисијског 
записника о примопредаји, са роком плаћања до 45 (четрдесет пет) дана од 
дана испоруке.  

 

6.12. Гарантни рок   
Гарантни рок за исправан рад свих предмета јавне набавке: минимум 24 (двадесетчетири) месеца 
од дана примопредаје добара. 
 
6.13. Уговорна казна  
Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности 
предмене набавке а које касни са извршењем за сваки дан прекорачења рока наведеног у 
понуди, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10% уговорене цене услуга 
(са пдв-ом). Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка 
добављача, активирањем Финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 
 
6.14. Рок важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев 
за продужење рока важења понуде, не може мењати понуду. 
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6.15. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди  
Приликом попуњавања понуде све цене, као и вредност понуде морају бити изражене у 
динарима. Цене које у понуди дефинише понуђач су фиксне током извршавања Уговора и не 
подлежу променама ни из каквих разлога. 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, са и без пореза на додату вредност са 
свим урачунатим припадајућим трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 
цена без пореза на додату вредност, при чему текстуално изражена цена има предност у 
случају несагласности. 
У понуди морају бити урачунати сви припадајући трошкови. Ако понуђена цена укључује увозну 
царину, испоруку и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у понуди.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 

6.16. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија 
и привреде. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 

6.17. Финансијско обезбеђење 
Понуђач је обавезан да достави: 
6.17.1. Уз понуду, потписану и регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење 

за озбиљност понуде у износу од 10% од укупне вредности уговора са пдв-ом, у корист 
наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и 
роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење предмета јавне 
набавке, с тим да евентуални продужетак рока има за последицу и продужење рока 
важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће рок бити продужен. 

Меница и менично овлашћење за озбиљност понуде се активира ако: 
• понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; 
• понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се 

проглашава неприхватљивом и наручилац може да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем); 

6.17.2. На дан закључења уговора, потписану и регистровану бланко сопствену меницу и 
менично овлашћење за повраћај исплаћеног аванса, у висини траженог аванса 
(максимално до 50% од укупне вредности уговора са пдв-ом), у корист наручиоца, 
која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком 
важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење предмета јавне 
набавке, с тим да евентуални продужетак рока за извршење предмета јавне набавке 
има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти 
број дана за који ће рок бити продужен. 

6.17.3. На дан закључења уговора, потписану и регистровану бланко сопствену меницу и 
менично овлашћење за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности 
уговора са пдв-ом, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, 
роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног 
рока за извршење предмета јавне набавке, с тим да евентуални продужетак рока за 
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извршење предмета јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и 
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће рок бити продужен. 

Меница и менично овлашћење за добро извршење посла се активира: 
• уколико изабрани понуђач не испуни све уговорене обавезе из поступка набаке; 
• уколико изабрани понуђач не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на 

начин предвиђен Уговором; 
• за наплату пенала у висини 2‰ (промила) од уговорене вредности добара која касне са 

испоруком, за сваки дан прекорачења рока, с тим да укупна вредност наплаћених пенала 
не прелази 10% уговорене цене добара (са пдв-ом). 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 
самостално испуни овај услов и достави доказ. 
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај 
услов и достави доказ. 

Менице морају бити потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа.   
Уз менице и менично овлашћење доставити и копију картона депонованих потписа код 
банке, на којој се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверену печатом банке и 
са датумом овере. Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном 
овлашћењу морају бити идентични. 
 

6.18. Поверљиви подаци 
Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним 
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, 
односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава. 

Докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја 
за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим. 

Наручилац ће као поверљиве 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, а 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, понуђач ће то учинити тако што ће његов 
заступник поверљивост изнад ознаке 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. 
 

6.19. Додатне информације и појашњења 
Понуђач може, у писаном облику (поштом, електронском поштом, факсом), тражити од 
Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем 
понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде на адресу:  

Питање везано за јавну набавку мале вредности број 10/2014-2  
Назив јавне набавке: “ РАЧУНАРСКА ОПРЕМА” Партија бр.____  

Адреса: 11000 Београд, улица: Војводе Степе бр. 450. 
Факс :011/397-4562, Е-маил: javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs  

Kонтакт: Одсек за комерцијалне послове-Комисија за јавну набавку бр. 10/2014-2 
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Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, 
пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на 
начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 
 

6.20. Додатна објашњења од понуђача након отварања понуда, контрола код 
понуђача и подизвођача 

Наручилац задржава право провере достављене документације. 

Уколико наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, његова понуда ће 
бити одбијена као неприхватљива.  
Наручилац може после отварања понуда, писаним путем 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 његових подизвођача. 

Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за додатна 
објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неприхватљива. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као 
релевантну цену по јединици мере. 

Уколико у спецификацији, постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ 
изражен словима сматраће се тачним; 

Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати 
тачном, осим у износима који су дати паушално. 

Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене цене, 
износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 

6.21. Негативне референце-релевантни доказ по раније закљученим уговорима 
Наручилац ће одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који потврђује да 
је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке : 

• поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. овог Закона; 
• учинио повреду конкуренције; 
• доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

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

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује 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. Доказ може бити: 

• правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
• исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 
• исправа о наплаћеној уговорној казни; 
• рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
• извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 
• изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
• доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 



Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет 
             Војводе Степе бр. 450, 11000 Београд 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 10/2014-2  страница 15 од 91 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ–правоснажну судску пресуду или 
коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или 
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење у тренутку закључења уговора и то 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива 
на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне 
вредности уговора без пдв-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека уговора 
и обавезом да уколико се за време трајања уговора промене рокови, важност банкарске гаранције 
мора да се продужи. У случају да понуђач не изврши своје уговорене обавезе или их изврши 
делимично, наручилац ће активирати средства финансијког обезбеђења. По истеку свих 
уговорених обавеза понуђача, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена понуђачу. 
 
6.22. Елементи критеријума за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће предност 
дати понуђачу који у понуди наведе краћи рок испоруке. 

У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим роком испоруке, 
наручиулац ће предност дати понуђачу који у понуди наведе мањи проценат авансног плаћања. 
 
6.23. Захтев за заштиту права понуђача 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој 
комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail javnenabavke@pharmacy.bg.ac.rs или препорученом 
пошиљком са повратницом.  
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 
дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста 
поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (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 
доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 
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 тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев 
за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-
016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, 
корисник: Буџет Републике Србије). Поступак заштите права понуђача регулисан је 
одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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6.24. Рок за закључење уговора 
Рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног 
отварања понуда. 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача из члана 149. 
Закона о јавним набавкама. 

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5.) Закона. 

У случају да понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац може 
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, односно наручилац може 
активирати Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде. 
 
6.25. Измене конкурсне документације  
Наручилац може у року предвиђеном за подношење понуда да изврши измену или допуни 
конкурсну документацију. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну 
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца осам или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуде на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
 
6.26. Одустајање од јавне набавке  
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за 
предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте буџетске године. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. 
Закона о јавним набавкама. 
 

* * *  
 

Напомена: Следе обавезни обрасци које понуђач попуњава и прилаже у складу са 
конкурсном документацијом 
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Образац 1 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 
 

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_______________________________________________________________________ 
                                                                                            (назив и адреса понуђача) 
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 10/2014-2 “РАЧУНАРСКА ОПРЕМА” ,  

Партија бр._________, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом и то: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3. да му није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања 
делатности која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење 
понуда; 

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

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности, која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (ако није, 
доставити на меморандуму понуђача Изјаву о истом); 

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

 
 

 

Место: ______________                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача, 

Датум: ______________ 
                                                                                               ________________________________ 
  
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да образац Изјаве копирати 
у довољном броју примерака. 
 

мп 
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Образац 2 

 
 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 

       
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______________________________________________________________________ 
                                                                                    (назив и адреса подизвођача)  
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 10/2014-2 “РАЧУНАРСКА ОПРЕМА” , за 
Партију бр.________, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом и то: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3. да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуда; 

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

 
 

Место: ______________                                                     Потпис овлашћеног лица подизвођача 

Датум: ______________ 
                                                                                               ________________________________ 
  
 
Напомена: Изјаву доставља само онај понуђач који подноси понуду са подизвођачем. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Уколико у понуди учествује више 
подизвођача потребно је да се Изјава копира у довољном броју примерака. 
 

мп 
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Образац 3 

 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1 Закона,_________________________________________дајем

 

(навести назив понуђача) 
 

ИЗЈАВУ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у поступку јавне набавке мале 
вредности бр. 10/2014-2 “РАЧУНАРСКА ОПРЕМА”,  Партија бр.________, за потребе 
Фармацеутског факултета у Београду, изјављујем да сам имао следеће трошкове: 

 

Ред. број ВРСТА ТРОШКА ВРЕДНОСТ У РСД 

   

   

   

   

   

   

 
                                                                     УКУПНО : 

 
Напомена: Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова у складу са чл. 88 став 2 Закона о јавним набавкама. 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 средстава обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди (чл. 88 став 3. Закона о јавним набавкама). 
У случају достављања овог обрасца овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери 
печатом Образац, уколико наступа самостално или са подизвођачем. 
У случају достављања овог обрасца од стране учесника заједничке понуде, група понуђача може да 
се определи да Образац попуњавају, 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 уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви 
понуђачи из групе понуђача. 
 
 
Место: ______________                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача, 
Датум: ______________ 
                                                            М.П.                          _________________________________ 
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Образац 4 
 
 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________дајем
 

        (навести назив понуђача) 
 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду, у складу са 

позивом Фармацеутског факултета у поступку јавне набавке мале вредности бр. 10/2014-2 

“РАЧУНАРСКА ОПРЕМА”  Партија бр._________, поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац 
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 
заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу, изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице, повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 
Образац изјаве овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду, Образац изјаве мора бити 
попуњен, потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица сваког подизвођача, односно сваког 
понуђача из групе понуђача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака. 

 
 

 
Место: ______________                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача, 
Датум: ______________ 
                                                            М.П.                          _________________________________ 
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Образац 5 

 
 

О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е 
 
У свему у складу са конкурсном документацијом, а у вези са позивом за доделу уговора у 
јавној набавци мале вредности добара бр. 10/2014-2 под називом “РАЧУНАРСКА 
ОПРЕМА” , објављеним на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца, 
подносимо 
 

 
ПОНУДУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 10/2014-2 

“РАЧУНАРСКА ОПРЕМА” 
ПАРТИЈА БР.___________________________________________________________  

                  (навести број и назив партије)  
 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача:_________________________________________________________________ 

Адреса понуђача:________________________________________________________________ 

Матични број:___________________________________________________________________ 

ПИБ:___________________________________________________________________________ 

ПДВ:___________________________________________________________________________ 

Бр.рачуна понуђача и назив банке:__________________________________________________ 

Особа за контакт:  ________________________________________________________________ 

Телефон/Факс:___________________________________________________________________ 

Електронска адреса: ______________________________________________________________ 

Одговорно лице–директор (потписник уговора)_______________________________________ 
 
 
 

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А)    С А М О С Т А Л Н О  

Б)    С А   П О Д И З В О Ђ А Ч Е М  

В)    К А О   З А Ј Е Д Н И Ч К У   П О Н У Д У 
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ: 
 
 

Назив подизвођача:_______________________________________________________________ 

Адреса понуђача:________________________________________________________________ 

Матични број:___________________________________________________________________ 

ПИБ:___________________________________________________________________________ 

ПДВ:___________________________________________________________________________ 

Бр.рачуна понуђача и назив банке:__________________________________________________ 

Особа за контакт:  ________________________________________________________________ 

Телефон/Факс:___________________________________________________________________ 

Електронска адреса: ______________________________________________________________ 

Одговорно лице–директор:_________________________________________________________ 

Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач: ______________________ 

Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач:___________________________________ 

 

 

 
 
 
Напомена: Уколико постоји већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака. 
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: 
 
 
 

Назив подизвођача:_______________________________________________________________ 

Адреса понуђача:________________________________________________________________ 

Матични број:___________________________________________________________________ 

ПИБ:___________________________________________________________________________ 

ПДВ:___________________________________________________________________________ 

Бр.рачуна понуђача и назив банке:__________________________________________________ 

Особа за контакт:  ________________________________________________________________ 

Телефон/Факс:___________________________________________________________________ 

Електронска адреса: ______________________________________________________________ 

Одговорно лице–директор:_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико постоји већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака. 
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5. ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 10/2014-2 

“РАЧУНАРСКА ОПРЕМА“   

ПАРТИЈА БР._________________________________________________ 
                   (навести број и назив партије)  

  
 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без пдв-а:  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачунат по стопи од _____%):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са пдв-ом:  

Словима: 
 

1. Гарантни рок ________ (словима: __________________) календарских дана (минимум 24 
месеца). 

2. Рок испоруке добара ________ (словима: ______________________________________ ) 
календарских дана од дана дана испоставе поруџбенице наручиоца. 

3. Начин плаћања:  

а) аванс _______ %  односно ______________ динара (највише до 50% од вредности понуде);   

б) без аванса. 

4. Рок плаћања _________ (словима:___________________________) дана од дана пријема 
фактуре/рачуна ( максимум 45 дана); 

5. Важност понуде износи _______ (словима:________________________)  дана од дана 
отварања понуда (не краћи од 60 дана).                              

 

 
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача сваки члан групе потписује и оверава 
печатом образац понуде. 
 

 

Место: ______________                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача, 

Датум: ______________ 
                                                                                               ________________________________ 

 
 

мп 
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Образац 6 
 

МЕНИЧНО ПИСМО ЗА____________________________________________________ 
(озбиљност понуде / добро извршење посла / повраћај исплаћеног аванса / отклањање недостатака у гарантном року) 

На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 
ДУЖНИК:  

М.Б.:  

ПИБ:  

ТЕКУЋИ РАЧУН:  

(унети 
одговарајуће 

податке дужника 
– издаваоца 
менице) 

 
ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
- за корисника бланко сопствене менице – 

 
КОРИСНИК: Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет 

11000 Београд, Војводе Степе бр. 450  (у даљем тексту: Поверилац) 
 

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број 

________________________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 

____________________ динара (словима:___________________________________________________), 

за ____________________________________________________________________________________. 

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ______________________ динара 

(словима:____________________________________________________________________________) и 

да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима 

изврши наплату са свих рачуна Дужника ____________________________________________________ 

(унети одговарајуће податке дужника- издаваоца менице-назив, место и адресу) код банака, а у корист 

Повериоца: Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, 11000 Београд, Војводе Степе бр. 450.  

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших 

рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште 

нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на 
сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних 

промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране 

овлашћеног лица за заступање Дужника ________________________________________________ (унети 

име и презиме овлашћеног лица). 
 
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) 
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 

  Издавалац менице 
 
 

               
                мп 

 

(место и датум)  (потпис овлашћеног лица) 
 
Напомена: Копирати у довољном броју примерака.  
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Образац 7 

 
 

М О Д Е Л   У Г О В О Р А 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 10/2014-2 

“ РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ”  

ПАРТИЈА бр._______________________________________________________ 
                  (навести број и назив партије) 

 
 
 

1. Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, 11000 Београд, улица Војводе 
Степе бр. 450., (у даљем тексту: наручилац), пиб 101746950, мат.бр. 07001975, 
кога заступа Проф. др Зорица Вујић, декан Факултета  

и 

2. _________________________________________________________________________, 

са седиштем у __________________, улица____________________________________ 

(у даљем тексту: Добављач), ПИБ ________________, матични број _______________, 

текући рачун бр.___________________________________, отворен код пословне банке 

___________________________________, у _________________ , кога заступа 

одговорно лице/директор _________________________________________. 

* Попуњава учесник који наступа самостално, учесник који наступа са подизвођачима и овлашћени члан 
групе учесника. 

 
 
Добављач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача: 

1.______________________________________,са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

2.______________________________________, са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

*Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника групе учесника. 
** Уколико учесник наступа самостално не попуњавати. 

 
Односно у групи учениска коју чине: 
 
1.______________________________________,са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

2.______________________________________, са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

*Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника групе понуђача. 
** Уколико учесник наступа самостално не попуњавати. 
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Основ уговора: 

Јавна набавка мале вредности добара број 10/2014-2 “РАЧУНАРСКА ОПРЕМА”. 

Партија бр.____________________________________________________________________ 
(навести број и назив партије) 

 
Понуда изабраног добављача бр. ______________ од ____________ 
 
 

Члан 1. 
 Предмет овог уговора је набавка добара “РАЧУНАРСКА ОПРЕМА”, у оквиру 

поступака јавне набавке мале вредности бр. 10/2014-2 Партија бр. ________, а према 

спецификацији из конкурсне документације која чини саставни део овог уговора. 

 Саставни део овог уговора чини понуда добављача, заведена код наручиоца под 

бројем ____________ од _____ 2014. године. 

 
Члан  2. 

Укупна цена добара из чл. 1 овог уговора износи __________________ динара без пдв-

а, односно ____________________ динара са пдв-ом и одређена је понудом добављача бр. 

________ од _______ 2014. године. 

У понуди су урачунати сви припадајући трошкови. Цена је фиксна и не подлеже 
променама након закључења уговора. 

    
Члан  3. 

 Наручилац се обавезује да за тражена добра исплати добављачу средства у укупном 

износу од _______________________ динара са пдв-ом, умањена за исплаћени аванс, на 

текући рачун добављача бр. ____________________________ код пословне банке 

______________________________ након испоруке добара и испостављеним фактурама, 

најкасније до 45 (четрдесет пет) дана од дана уредно примљене фактуре. 

 

Члан  4. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:  

- аванс, највише у износу ______% вредности укупно уговорене цене са пдв-ом, 
након испостављања финансијског документа за исплату аванса;  

- преостали износ наручилац ће исплатити по испоруци добара и на основу 
потписаних и уредно достављених рачуна од стране понуђача и комисијског 
записника о примопредаји, са роком плаћања до 45 (четрдесет пет) дана од дана 
испоруке.  
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Члан  5. 

Добављач се обавезује да испоруку добара из чл. 1 овог уговора изврши у року од 

__________ календарских дана од дана издавања поруџбенице наручиоца. 

Добављач се обавезује да испоруку добара врши по пријему поруџбеница наручиоца. 

Место испоруке добара је простор на Универзитету у Београду-Фармацеутски 

факултет, улица Војводе Степе 450, 11000 Београд. 

 

Члан  6. 
Добављач се обавезује да испоручи добра у oригиналним затвореним фабричким 

паковањима са приложеном одговарајућом документацијом, односно, у амбалажи и на начин који 
је прописан за ову врсту добара а који мора предметна добра обезбедити од делимичног или 
потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу. 

Сва тражена добра морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у 
конкурсној документацији, односно да испуњавају тражени квалитет. 

 
Члан  7. 

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (промила) од уговорене 
вредности добара која касне са испоруком, за сваки дан прекорачења рока наведеног у чл. 1 
овог уговора, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10% уговорене цене 
добара (са ПДВ-ом). 
 Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка 
добављача, активирањем Финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 
 

Члан  8. 
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара из чл. 1 

овог уговора и обавезује се да ће предметна добра у свему одговарати захтевима за квалитет 
који је тражен. 

Добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза, као и за 
оне од стране подизвођача као да их је сам извршио. Учесници који поднесу заједничку 
понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 

Члан  9. 
Испорука добара из чл 1. овог уговора се врши у седишту наручиоца на адреси: 

Фармацеутски факултет, улица Војводе Степе бр. 450., 11000 Београд, односно у простор 
који одреди наручилац. 

Квалитативну и квантитативну контролу као и пријем добара приликом испоруке 
вршиће Комисија за пријем уговорених добара, састављена од стране наручиоца уз присуство 
представника изабраног понуђача. Све уочљиве грешке (неоригинално и оштећено паковање и 
сл.) приликом испоруке, наручилац и понуђач ће записнички констатовати и пријем таквих 
добара се неће извршити. 

Све недостатке у квалитету испоручених добара, добављач је у обавези да отклони, 
односно изврши замену добра одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана, рачунајући од дана 
пријема записника о рекламацији. 

Наручилац може да раскине уговор и наплати средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла, уколико га је добављач обавестио да не жели да изврши своје обавезе 
дефинисане уговором, односно када је очигледно да добављач неће моћи да испуни уговор 
ни у накнадном року. 
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Члан  10. 

Гарантни рок за исправан рад предмета јавне набавке је __________ месеца од дана 
примопредаје добара. 

 
Члан  11. 

Добављач се обавезује да при подношењу понуде наручиоцу достави потписану и 
регистровану сопствену бланко меницу за озбиљност понуде и менично овлашћење у износу 
од 10% од укупне вредности уговора са пдв-ом, у корист наручиоца, која треба да буде са 
клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана 
дужим од уговореног рока за извршење предмета јавне набавке, с тим да евентуални 
продужетак рока за извршење предмета јавне набавке има за последицу и продужење рока 
важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће рок бити продужен и 
копију картона депонованих потписа. 

Меница и менично овлашћење за озбиљност понуде се активира ако понуђач након 
истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, односно ако 
понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се 
проглашава неприхватљивом и наручилац може да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем). 

Добављач се обавезује да на дан закључења уговора достави потписану и регистровану 
сопствену бланко меницу и менично овлашћење за повраћај исплаћеног аванса, у висини од 
_____% од укупне вредности уговора са пдв-ом, у корист наручиоца, која треба да буде са 
клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана 
дужим од уговореног рока за извршење предмета јавне набавке, с тим да евентуални 
продужетак рока за извршење предмета јавне набавке има за последицу и продужење рока 
важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће рок бити продужен. 

Добављач се обавезује да на дан закључења уговора достави потписану и регистровану 
бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10% од 
укупне вредности уговора са пдв-ом, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без 
протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног 
рока за извршење предмета јавне набавке, с тим да евентуални продужетак рока за извршење 
предмета јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 
овлашћења, за исти број дана за који ће рок бити продужен и копију картона депонованих потписа. 

Меница и менично овлашћење за добро извршење посла се активнира уколико 
изабрани понуђач не испуни уговорене обавезе из поступка набаке, уколико изабрани 
понуђач не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
Уговором; за наплату уговорне казне и уколико добављач обавести наручиоца  да не жели да 
изврши своје обавезе дефинисане уговором, односно када је очигледно да добављач неће 
моћи да испуни уговор ни у накнадном року 

 
Члан  12. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају недостатка средстава за 
његову реализацију. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља 
се другој уговорној страни. 
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Члан 13. 

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

 
Члан 14. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 
уговара се надлежност суда у Београду. 
 

Члан 15. 
 Овај уговор је сачињен у 5 (пет) једнаких примерака, и то 3 (три) за наручиоца и 2 
(два) за добављача. 

 
 
 

 За наручиоца: За добављача: 
  
   
______________________________________ ______________________________             
Проф. др Зорица Вујић, декан Факултета                     (Име и презиме одговорног лица) 
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Образац 8 
 
 

• Партија 1 – Десктоп рачунар 1 
 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Десктоп рачунар 1 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

Lenovo „или 
одговарајући“ 

ком 4     

 
 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација - Десктоп рачунар 1 
Карактеристика Тражено Понуђено 

CPU Intel Dual Core G3220 3.0GHz/3MB  

Chipset Intel H81 express  

RAM 4GBx1, 2DIMM total, max 16GB, DDR3 PC3-12800 1600MHz  

HDD 3.5" 500GB 7200  

Optika DVD Recordable (Dual Layer)  

Slotovi za proširenje 1x PCI Express x16 (60w max); 2x PCI Express x1;  

Portovi napred: 2xUSB2.0; mikr i slušalice, 9-in-1 Media Card Reader                             
nazad: 2x USB 3.0, 2xUSB 2.0 Ethernet, 1xSerial (9-pin); 1xParallel (25-
pin); Monitor (VGA DB-15); DisplayPort; podržava 2 nezavisna ekrana, 
Line-in  i Line-out, Mikr 

 

Grafika Integrisano Intel HD Graph  

Audio HD Audio, Realtek ALC662 codec; Integrisani zvučnik  

Napajanje 240W interni PSU, universal, autosensing, 85% PSU, EPEAT GOLD, 
Energy Star 5.2 compliant,  

 

Mreža Gigabit Ethernet, Realtek RTL8111GN, Wake on Lan  

Tastatura YU/SR, Standard,  USB, od istog proizvođača kao i računar  

Miš optički, USB, sa točkićem  

Kućište Small Form Factor, Kensington lock slot, skidanje poklopca, adaptera za 
kartice, hard diska i optičkog uređaja bez upotrebe alata (tolless) 

 

Sigurnost Individualno blokiranje svih USB portova preko BIOS-a, kontrola sekvence 
pokretanja sistema, pokretanje sistema bez miša i tastature, HDD lozinka, 
lozinka pri pokretanju suistema 

 

Operativni sistem Windows 7 Pro Preload + Windows 8 Pro 64  

Garancija 3 godine on-site  
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• Партија 2 – Десктоп рачунар 2 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Десктоп рачунар 2 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

Lenovo „или 
одговарајући“ 

ком 4     

 
 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација - Десктоп рачунар 2 
Карактеристика Тражено Понуђено 

CPU Intel Core i5-4570T 2Cores/4 threads 2.9 (up to3.6)GHz/4MB  

Chipset Intel Q87  

RAM 4GBx1, 4DIMM total, max 16GB, DDR3 PC3-12800 1600MHz  

HDD 3.5" 500GB 7200  

Slotovi za proširenje 2x PCI Express x16  

Portovi Napred: 2xUSB3.0 (one Always On/Powered); mikr, slušalice; Nazad: 3x 
USB 3.0, 2xUSB 2.0 Ethernet, 1xSerial (9-pin);Monitor (VGA DB-15); 
DisplayPort (& DP to DVI dongle) 

 

Grafika Intel HD Graph 4600  

Audio HD Audio, Realtek ALC283 codec; Integrisani zvučnik  

Napajanje 65W eksterni PSU 88% efficiency, universal, autosensing, softw za kontrolu 
profila potrošnje energije "Desktop Power Manager", EPEAT GOLD, UL 
Environment GOLD, Energy Star 5.2 compliant  

 

Mreža Gigabit Ethernet, Intel I217-LM (Clarkville), Wake on Lan  

Tastatura YU/SR, Standard, USB, od istog proizvođača kao i računar  

Miš Optički, USB, sa točkićem  

Kućište Tiny (1L), skidanje poklopca, adaptera za kartice, hard diska i optičkog 
uređaja bez upotrebe alata (tolless) 

 

Sigurnost Individualno blokiranje svih USB portova preko BIOS-a, kontrola sekvence 
pokretanja sistema, pokretanje sistema bez miša i tastature, HDD lozinka, 
lozinka pri pokretanju sistema, integrisani sigurnosni čip po TPM standardu, 
"Intelligent Cooling Engine 3.0" 

 

Operativni sistem Windows 7 Pro Preload + Windows 8 Pro 64  

Garancija 3 godine on-site  
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• Партија 3 – Десктоп рачунар 3 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Десктоп рачунар 3 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

Lenovo „или 
одговарајући“ 

ком 5     

 
 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација - Десктоп 3 
Карактеристика Тражено Понуђено 

CPU Intel® Core™ i5-4670 Processor (4 cores / 4 threads, 3.4GHz, 6MB cache), 
Turbo Boost 2.0 (3.8GHz), integrated 1600MHz dual-channel DDR3 
memory controller, Virtualization Technology 

 

Chipset Intel Q87 Express Chipset  

RAM 2x 4GB UDIMM, PC3-12800 1600MHz DDR3, four 240-pin DIMM sockets, 
32GB max 

 

Grafika Intel HD Graphics 4600 in processor, uses main memory, DirectX® 11, one 
VGA, two DisplayPort™, supports three independent displays; Maximum 
resolution: 2560x1600 (DisplayPort, VGA)@60Hz 

 

HDD HDD 500GB SATA 6.0Gb/s 7200 rpm, 3.5", RAID 0/1 support  

Optika DVD  

Mreža One gigabit ethernet port, Intel I217-LM (Clarkville), Wake on LAN  

Tastatura YU/SR, USB FullSize  

Miš Optički, USB, sa točkićem  

Audio High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC662 codec, Internal Speaker 1.5W  

Portovi Front ports: Two USB 3.0, microphone (stereo, 3.5mm), headphone (stereo, 
3.5mm), Rear ports: Four USB 3.0, two USB 2.0, serial (9-pin), optional 2nd 
serial (9-pin), ethernet (RJ-45), one VGA, two DisplayPort,  

 

Napajanje Power supply 280 watts, autosensing, 85% PSU  

Kućište Mini tower  

Slotovi Slot 1: half-length, full-height, PCIe 3.0 x16 (75w max), Slot 2: half-length, 
full-height, PCIe 2.0 x1, Slot 3: half-length, full-height, PCIe 2.0 x16 (x4 elec, 
75w max), Slot 4: half-length, full-height, 32-bit PCI 2.3 

 

Operativni sistem Windows 8.1 Pro 64  

Garancija 36 meseci  
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• Партија 4 – Монитор 1 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Монитор 1 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

 ком 3     

 
 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација - Монитор 1 

Карактеристика Тражено Понуђено 

Vidljiva dijagonala 21.5"  

Rezolucija 1920x1080 na 60Hz, 16:9 Wide  

Pozadinsko osvetljenje WLED  

Kontrast 600:01:00  

Vreme odziva 5ms  

Osvetljenje 200cd/m2  

Video bandwitdh 205MHz  

Ugao vidljivosti min. 90/50  

Ulaz VGA, DVI  

Ostalo Tilt  

Garancija 3 godine  
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• Партија 5 – Монитор 2 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Монитор 2 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

 ком 6     

  
 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација - Монитор 2 

Карактеристика Тражено Понуђено 

Vidljiva dijagonala 23"  

Rezolucija 1920x1080 16:9 Wide  

Pozadinsko osvetljenje WLED  

Kontrast 600:1 / 3000000:1 (dynamic)  

Video bandwith 205MHz  

Vreme odziva 5ms  

Osvetljenje 200cd/m2  

Ugao vidljivosti min.  min. 90/50  

Ulaz VGA, DVI-D  

Ostalo Tilt  

Garancija 3 godine  
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• Партија 6 – Монитор 3 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Монитор 3 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

 ком 1     

 
 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација - Монитор 3 

Карактеристика Тражено Понуђено 

Vidljiva dijagonala 21.5"  

Rezolucija 1920x1080 16:9 Wide  

Panel IPS  

Pozadinsko osvetljenje LED  

Dinamički kontrast 1000:1 / 5000000:1 (dynamic)  

Vreme odziva 5ms  

Osvetljenje 250cd/m2  

Ugao vidljivosti 178°/178°  

Ulaz VGA, HDMI  

Ostalo Tilt, Cable management, black  

Garancija 3 godine  
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• Партија 7 –  Монитор 4 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Монитор 4 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

 ком 1     

 
 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација - Монитор 4 

Карактерисика Тражено Понуђено 

Vidljiva dijagonala 24"  

Rezolucija 1920x1080 16:10 Wide  

Panel LED IPS  

Kontrast 500:1  

Vreme odziva 5ms  

Osvetljenje 300cd/m2  

Ugao vidljivosti min. 178/178  

Ulaz VGA, DVI, Display port 1.2  

Ostalo Backlit, Black  

Garancija 3 godine  
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• Партија 8 – Лаптоп рачунар 1 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Лаптоп рачунар 1 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

Lenovo „или 
одговарајући“ 

ком 1     

 
 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација – лаптоп рачунар 1 
Карактеристика Тражено Понуђено 

CPU 4th Generation Intel Core i5 Processor 4300M 2.6 GHz (Max Turbo 
Frequency 3.30GHz), Memory speed DDR3L-1600, vPro 

 

Chipset Mobile Intel QM87 Express Chipset  

RAM 4GB PC3-12800 1600MHz DDR3L, non-parity, dual-channel capable, two 
204-pin SO-DIMM sockets, 16GB max 

 

HDD 500GB HDD  SATA 6.0Gb/s, 2.5" wide, removable, upgradable, Shock 
Mounted Hard Drive, Active Protection System 

 

Ekran 14.0" (355mm) HD+ (1600x900) color, anti-glare, LED backlight, 250 nits, 
16:9 aspect ratio, 500:1 contrast ratio 

 

Kamera Camera HD720p resolution, wide view angle, low light sensitive, face 
tracking, fixed focus 

 

Grafika Intel HD Graphics 4600 in processor, supports external analog monitor via 
VGA and digital monitor via Mini DisplayPort; supports dual independent 
display; Max resolution: 3840x2160@30Hz (DP via mDP cable); 
1920x1200@60Hz (VGA) 

 

Optika DVD burner, 9.5mm high, fixed, not removable, tray-in  

Tastatura Keyboard Slovenian, 6-row, spill-resistant, multimedia Fn keys, UltraNav: 
TrackPoint pointing device and Mylar surface touchpad, integrated five 
buttons, multi-touch 

 

Mreža WLAN Intel 7260An (2X2 Agn) And Bluetooth 4.0, GLAN Intel Ethernet 
Connection I217-LM (Clarkville) 

 

Čitač kartica 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC)  

Portovi One Always On USB 3.0, three USB 2.0, VGA, Mini DisplayPort, ethernet 
(RJ-45), Dock connector 

 

Kućište material: PolyCarbonate/Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (PC/ABS) plastic  

Audio HD Audio, Realtek  ALC3232 codec, Dolby Advanced Audio v2 / stereo 

speakers, 2W x 2 / dual array microphone, combo audio/microphone jack 
 

Sigurnost Power-on password, hard disk password, supervisor password, security 
keyhole, Trusted Platform Module, TCG 1.2-compliant, Fingerprint reader 
on the keyboard bezel, swipe sensor 
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Карактеристика Тражено Понуђено 

OS Windows 7 Professional 64 preinstalled through downgrade rights in 
Windows 8.1 Pro 64-bit 

 

Baterije Battery Li-Ion 6-cell (56Wh), HW Authentication  

Masa i dimenzije 2.27kg ; 344mm x 239mm x 29.0-34.25mm  

Garancija 3 godine  
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• Партија 9 - Лаптоп рачунар 2 

 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Лаптоп рачунар 2 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

Lenovo „или 
одговарајући“ 

ком 3     

 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација - Лаптоп рачунар 2 
Карактеристика Тражено Понуђено 

CPU Intel Core i5-4210U processor (2 cores, 1.70GHz, 3MB cache), Intel HD 
Graphics 4400, DDR3 memory controller (up to 1600MHz), Intel Turbo 
Boost 2.0 (2.70GHz), HT technology 

 

RAM 8GB  DDR3L, two 204-pin SO-DIMM sockets, 16GB max  

Disk SSHD 500GB/8GB (Hybrid HDD with integrated SDD cache for faster load 
times) 

 

Ekran 15.6" FHD (1920 x 1080) LED Anti-Glare display  

Kamera HD720p Camera on top of screen, fixed focus ; Integrated Microphone  

Grafika AMD Radeon® R5 M230 2GB DDR3L  

Optika DVDRW  

Tastatura Keyboard Slovenian  

Mreža WLAN 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0, GLAN  

Portovi Ports: 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 4-in-1 card reader, (SD, SDHC, SDXC, 
MMC), CRT, HDMI, RJ45, Audio Combo Jack, OneLink Dock 1.0 port 

 

Audio Stereo Speakers with Dolby® Advanced Audio certification  

Sigurnost Fingerprint reader on palm rest  

Baterija Battery 4Cell 32Wh  

Masa Weight 2.32kg, Dimensions 380 mm x 262 mm x 24.7 mm)  

Garancija 2 godine  
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• Партија 10 – Лаптоп рачунар 3 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Лаптоп рачунар 3 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

Lenovo „или 
одговарајући“ 

ком 3     

 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација– Лаптоп рачунар 3 

Карактеристика Тражено Понуђено 

CPU Core i5-4210M 2.60GHz/3MB  

Chipset Intel chipset  

RAM DDR3L 8GB(1600)  

HDD HDD 1TB/5400  

Optika DVDRW  

Ekran 17.3"" HD+ (1600x900) LED AG, cam 1.0MP HD  

Grafika NVidia GT 810M 2GB  

Mreža Lan, Wlan Intel 802.11bgn, BT4.0  

Portovi USB 3.0, 2x USB2.0, CR2-1, HDMI  

OS Win 7 Pro 64  

Garancija 36 meseca  
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• Партија 11 – Лаптоп рачунар 4 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Лаптоп рачунар 4 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

Lenovo „или 
одговарајући“ 

ком 3     

 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
 



Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет 
             Војводе Степе бр. 450, 11000 Београд 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности БР. 10/2014-2  Страница 53 od 91 

 
Техничка спецификација – Лаптоп рачунар 4 
Карактеристика  Тражено Понуђено 

CPU Intel Celeron N2810 (2.0GHz)  

Webcam da  

Ekran 15.6“ HD AG LED  

RAM 4GB  

HDD 500GB  

DVDRW da  

Ostalo WIFI, Bluetooth  

OS Win8.1 64  

Garancija  24 meseca  
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• Партија 12 – Лаптоп рачунар 5 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Лаптоп рачунар 5 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

Apple „или 
одговарајући“  

ком 1     

 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација – Лаптоп рачунар 5 
Карактеристика  Тражено Понуђено 

CPU Dual-core 1,4 Ghz Intel Core i5 sa 3MB L3 cache  

Webcam da  

Ekran 15.6“ HD AG LED  

RAM 4GB  

Disk 128GB SSD  

Grafika Intel HD Graphics 5000, integrisana  

Mreža 802.11ac Wi-Fi  

Softver OS X Mavericks 10.9; iLife (iPhoto, iMovie, GarageBand); iWork (Pages, 
Keynote, Numbers) 

 

Punjač 45W MagSafe 2  

Garancija 24 meseca  
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• Партија 13 – Лаптоп рачунар 6 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Лаптоп рачунар 6 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

HP „или 
одговарајући“ 

ком 1     

 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација – Лаптоп рачунар 6 

Карактеристика Тражено Понуђено 

Ekran 15.6" LED-backlit HD Anti-Glare, 1366 x 768,  

CPU Intel® Pentium® Quad Core Processor N3530 2.16Ghz (Burst do 
2.58GHz), keš 2MB 

 

RAM 4GBx1 DDR3L 1333 MHz SDRAM, 1xSODIMM socket maksimalno 8GB 
SDRAM 

 

HDD 500GB, 5400 rpm  

Web kamera 0.3 Mpix sa mikrofonom  

Kontektori HDMI (Type A), VGA izlaz, 2xUSB2.0, 1xUSB3.0  

Mreža Fast Ethernet LAN 10/100 Mbps, Wireless LAN (802.11 b/g/n), Bluetooth 
4.0 

 

Operativni sistem NO OS  

Tastatura YU/SR  

Ostalo DVD-RW, Stereo zvučnici, SD čitač kartica, baterije 3 ćelije  

Garancija proizvođača min 24 meseca  
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• Партија 14 – Таблет са тастатуром 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Таблет са тастатуром 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

Asus „или 
одговарајући“ 

ком 1     

 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација – Таблет са тастатуром 

Карактеристика Тражено Понуђено 

Ekran 10.1“ LED IPS, 10 finger multi/touch  

CPU NVIDIA Tegra T40X 4/Plus/1 Quad Core (1.9GHz, 2MB L2 cache)  

Grafika 2560x1600px, GPU NVIDIA Wayne SoC  

Memorija 2GB DDR 1600MHz SDRAM, 32GB eMMC  

Mreža WiFi 302.11 b/g/n, Bluetooth, GPS with Glonas  

Senzori G-sensor, Light Sensor, E-Compass, Gyroscope  

Kamera 1.2MP front camera, 5MP back camera  

Kontektori USB3.0 5mm jack Docking conector, Micro HDMI, microSD do 128GB  

Baterija Lithium Polimer 7820mAh (Tablet) / 4170mAh (Tastatura)  

Ostalo Microphone, Stereo sound, Aluminijumsko kućište  

Operativni sistem Android 4.2 Jelly Bean ili noviji  

Garancija min. 24 meseca  
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• Партија 15 - Таблет 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Таблет 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

 ком 1     

 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 



Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет 
             Војводе Степе бр. 450, 11000 Београд 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности БР. 10/2014-2  Страница 61 od 91 

 
Техничка спецификација – Таблет 

Карактеристика Тражено Понуђено 

Ekran 1280 x 800, 25.4 cm (10") diagonal HD ultra wide view LED multi-
touch (1280 x 800) 

 

Operativni sistem Android 4.2.2 Jelly Bean  

CPU ARM Dual core 1.2 GHz dual-core Cortex A9 SoC processor, 
Marvell PXA986 

 

Memorija RAM 1GB, interno 16GB eMMC, proširenje  - microSD 
(TransFlash) do 32GB 

 

Mreža Bluetooth, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n), 3G+ (GPRS, EDGE, 
WCDMA, HSDPA, HSPA+) 

 

Ostalo USB – Micro-USB  

Baterija Lithium Ion 7000mAh  

Garancija proizvođača 24 meseca  
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• Партија 16 – Ласерски штампач 1 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Ласерски штампач 1 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

Canon „или 
одговарајући“ 

ком 1     

 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација – Ласерски штампач 1 

Карактеристика Тражено Понуђено 

Brzina štampe 25 stranica u minuti crno-belo (A4)  

Način štampanja Monohromatska laserska štampa  

Kvalitet štampe Do 2.400 x 600 tpi sa automatskim poboljšavanjem slike  

Rezolucija štampe 600 x 600 tpi  

Vreme zagrevanja Približno 0,5 sekundi iz stanja mirovanja, Približno 10 sekundi ili manje 
od uključivanja 

 

Vreme do prvog otiska Približno 6 sekundi ili manje  

Radni ciklus Najviše 8.000 stranica mesečno¹  

Margine za štampu 5 mm – gore, dole, levo, desno  

Dvostrana štampa automatski  

Ulaz za papir 
(standardni) 

Višenamensko ležište za 250 listova, Otvor za ručno ubacivanje za 1 list  

Izlaz za papir 100 listova usmereno na dole  

Tipovi medija Običan papir, težak papir, paus, nalepnica, kartica sa indeksom, koverta  

Veličine medija Višenamensko ležište: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/prilagođene 
veličine, COM10/Monarch/C5/DL/ISO-B5, širina 76,2 x 215,9 mm x 
dužina 187 x 355,6 mm 

 

Otvor za ručno 
ubacivanje: 

A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/prilagođene veličine, 
COM10/Monarch/C5/DL/ISO-B5/kartica sa indeksom, širina 76,2 x 
215,9 mm x dužina 127 x 355,6 mm 

 

Težine medija Višenamensko ležište: 60 do 163 g/m², Otvor za ručno ubacivanje: 60 
do 163 g/m² 

 

Zahtevi napajanja 220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)  

Dimenzije (ŠxDxV) 379 mm × 293 mm × 243 mm  

Težina Približno 7 kg  

Radno okruženje Temperatura： ～ ℃10 30   

Vlažnost: 20～80% RV (bez kondenzacije)  

Kontrolna tabla 1 LED indikator, 1 taster za rad  

Interfejs i povezivanje Brza USB 2.0 veza  
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Карактеристика Тражено Понуђено 

Kompatibilnost sa 
operativnim sistemima 

Win 7 (32/64-bitni)/Win Vista (32/64-bitni)/XP (32/64-bitni), Server 2008 
(32-bitni/64-bitni)/Server 2008 R2 (64-bitni)/Server 2003 (32-bitni/64-
bitni)/2000/, Mac OS 10.4.9 – 10.6.x¹/Linux¹ 

 

Ostalo USB kabl  

Garancija 24 meseci  
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• Партија 17 - Ласерски штампач 2 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Ласерски штампач 2 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

Canon „или 
одговарајући“ 

ком 2     

 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација - Ласерски штампач 2 

Карактеристика Тражено Понуђено  

Brzina štampe 33 stranice u minuti za crno-belo štampanje (A4)   

Način štampanja Monohromatska laserska štampa   

Kvalitet štampe Do 2.400 x 600 tpi sa automatskim poboljšavanjem slike   

Rezolucija štampe 600 x 600 tpi   

Vreme zagrevanja Približno 10 sekundi ili manje od uključivanja   

Vreme do prvog otiska Približno 6 sekundi ili manje   

Radni ciklus Maks. 25.000 stranica mesečno   

Margine za štampu 5 mm – gore, dole, levo, desno   

Ulaz za papir (standardni) Kaseta za 250 listova, Višenamensko ležište za 50 listova  

Izlaz za papir 150 listova usmereno nadole   

Tipovi medija Običan papir, težak papir, transparentno, nalepnica, kartica sa indeksom, 
koverta 

  

Veličine medija Kaseta (standardna i opciona): A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 
16K, prilagođene veličine: širina od 105 mm do 215,9 mm/ndužina od 
148,0 mm do 355,6 mm, Višenamensko ležište: A4, B5, A5, A6, Legal, 
Letter, Executive, 16K, koverta DL, koverta COM10, koverta C5, koverta 
B5, koverta Monarch, kartica sa indeksom, prilagođene veličine: širina od 
76,2 do 215,9 mm/ndužina od 127 do 355,6 mm. 

  

Težine medija Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m², Višenamensko ležište: 60 
do 163 g/m² 

  

Dvostrano štampanje Automatsko   

Zahtevi napajanja 220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)   

Kontrolna tabla 4 LED indikatora, 1 taster za rad   

Memorija 16 MB   

Interfejs i povezivanje Brza USB 2.0 veza + 10Base-T/100Base-TX   

Softver i upravljanje 
štampačem 

NetSpot Device Installer, Remote User Interface (RUI)   
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Карактеристика Тражено Понуђено  

Kompatibilnost sa 
operativnim sistemima 

Windows XP (32/64-bitni)/Vista (32/64-bitni)/7 (32/64-bitni)/8 (32/64-
bitni)/Server 2003 (32/64-bitni)/Server 2008 (32/64-bitni)/Server 2008 R2 
(64-bitni), Mac OS 10.5.x i noviji, Linux, Citrix 

  

Ostalo USB kabl   

Garancija 24 meseci   
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• Партија 18 – Ласерски штампач 3 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Ласерски штампач 3 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

CANON „или 
одговарајући“ 

ком 2     

 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација – Ласерски штампач 5 
Карактеристика Тражено Понуђено 

Brzina štampe 18 stranica u minuti crno-belo (A4)  

Način štampanja Monohromatska laserska štampa  

Kvalitet štampe Do 2.400 x 600 tpi sa automatskim poboljšavanjem slike  

Rezolucija štampe 600 x 600 tpi  

Vreme zagrevanja 0,5 sekundi iz stanja mirovanja, približno 10 sekundi ili manje od 
uključivanja 

 

Vreme do prvog 
otiska 

Približno 7,8 sekundi ili manje  

Radni ciklus Najviše 8.000 stranica mesečno  

Margine za štampu 5 mm – gore, dole, levo, desno  

Ulaz za papir 
(standardni) 

Višenamensko ležište za 150 listova  

Izlaz za papir 100 listova usmereno na dole  

Tipovi medija Običan papir, težak papir, paus, nalepnica, koverta  

Veličine medija A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/prilagođena veličina, 
COM10/Monarch/C5/DL/ISO-B5, širina 76,2~215,9 mm x dužina 
188~355,6 mm 

 

Težine medija 60 do 163 g/m²  

Memorija 8 MB  

Interfejs i 
povezivanje 

Brza USB 2.0 veza  

Kompatibilnost sa 
operativnim 
sistemima 

Win 7 (32/64-bitni)/Win Vista (32/64-bitni)/XP (32/64-bitni), Server 2008 
(32-bitni/64-bitni)/Server 2008 R2 (64-bitni)/Server 2003 (32-bitni/64-
bitni)/2000/Mac OS 10.5.8 i novija verzija/Linux 

 

Ostalo USB kabl  

Garancija 24 meseca  
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• Партија 19 – Мултифункцијски штампач 1 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Мултифункциј. штампач 1 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

Canon „или 
одговарајући“ 

ком 1     

 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација – Мултифинкцијски штампач 1 

Карактеристика Тражено Понуђено 

Tip uređaja Monohromatski višenamenski laserski uređaj  

Dostupne funkcije Štampanje, kopiranje i skeniranje  

Brzina štampe Do 18 stranice u minuti (A4)  

Način štampanja Monohromatska laserska štampa  

Kvalitet štampe Do 1200 x 600 tpi sa automatskim poboljšavanjem slike  

Rezolucija štampe 600 x 400 tpi  

Vreme do prvog otiska 7,8 s  

Margine za štampu 5 mm - gore, 6 mm - dole, 5 mm - levo i desno  

Režim štednje tonera Da  

Brzina kopiranja Do 18 stranice u minuti (A4)  

Vreme do prvog otiska (FCOT) Približno 12 sekunde ili manje  

Rezolucija kopiranja Do 600 x 600 tpi  

Režimi kopiranja Tekst, tekst i fotografije, tekst i fotografije+, fotografije  

Višestruko kopiranje Do 9 kopija  

Umanjivanje/uvećavanje 50–200% u koracima od 10%  

Režim štednje tonera Ne  

Ostale funkcije 2 na 1, kopiranje lične karte  

Tip skenera U boji  

Rezolucija skeniranja Do 600 x 600 tpi (ADF); Poboljšano: do 9600 x 9600 tpi  

Dubina skeniranja u boji 24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)  

Nijanse sive (skener) 256 nivoa  

Kompatibilnost TWAIN, WIA  

Maks. širina za skeniranje 216 mm  

Vrsta skenera Položeno  
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Карактеристика Тражено Понуђено 

Ulaz za papir (standardni) Ležište za 150 listova  

Izlaz za papir 100 listova  

Tipovi medija Običan papir, težak papir, recikliran papir, paus papir, nalepnica, 
kartica sa indeksom 

 

Veličine medija Ležište: A4, B5, A5, Executive, koverta (COM10, Monarch, DL, B5, 
C5), LTR, LGL, Statement, prilagođene veličine: širina 76 x 216 mm; 
dužina 127 x 356 mm. 

 

Težine medija Ležište: 60 do 163 g/m²  

Tip interfejsa Brza USB 2.0 veza  

Kompatibilnost sa operativnim 
sistemima 

Windows 7/2000/XP/Vista; Mac OS X verzija 10.4.9 – 10.7.x; Linux  

Softver i upravljanje štampačem Presto! Page Manager, MF Toolbox  

Radni ciklus Maks. 8.000 stranica mesečno¹  

Vreme zagrevanja Približno 10 sekundi od uključivanja  

Memorija 64 MB  

Kontrolna tabla 1-cifreni LED indikator  

Težina 8,2 kg  

Radno okruženje Temperatura: od 10 do 30ºC (od 50 do 86ºF); Vlažnost: 20 do 80% 
RV (bez kondenzacije) 

 

Izvor napajanja 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)  

Potrošnja energije Maksimalna: približno 960 W; Tokom rada: približno 450 W; Režim 
mirovanja: približno 1,4 W; Tipična potrošnja struje (TEC): 0,6 kW 

 

Nivoi jačine zvuka U radu: 65,3 dB ili manje; U stanju pripravnosti: 43,0 dB ili manje  

Zvučni pritisak U radu: 50,4 dB; U stanju pripravnosti: nečujno  

Ostalo USB kabl za povezivanje sa računarom  

Garancija min.24 meseca  
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• Партија 20 – Мултифункцијски штампач 2 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Мултифункциј. штампач 2 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

HP „или 
одговарајући“ 

ком 1     

 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација – Мултифинкцијски штампач 2 

Карактеристика Тражено Понуђено 

Functions Print, copy, scan, fax  

Multitasking supported Yes  

Print speed black Normal: Up to 26 ppm  

First page out (ready) Black: As fast as 8.5 sec  

Duty cycle (monthly, A4) Up to 8000 pages  

Recommended monthly page volume 500 to 2000  

Print technology Laser  

Print quality black (best) Up to 600 x 600 x 2 dpi  

Display 2-line LCD (text)  

Processor speed 500 MHz  

Automatic paper sensor No  

Connectivity, standard 1 Hi-Speed USB 2.0 port; 1 10/100 Ethernet port; 1 RJ -11 
(Fax); 1 RJ-11 (Phone only) 

 

Network ready Standard (built-in Ethernet)  

Compatible operating systems Full software installs supported on: Windows 8, Windows 7 (32-
bit and 64-bit), Windows Vista (32-bit and 64-bit), Windows XP 
(32-bit) (SP2 or higher); Driver only installs supported on: 
Windows Server 2003 (32-bit) (SP3 or higher), Windows Server 
2008 (32-bit and 64-bit); Mac OS X v 10.5.8, v 10.6; Linpus 
Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supported with a 
pre-built package), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), 
Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 
8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 
5.0.2, 5.0.3) (supported by the automatic installer) 

 

Memory 128 MB  

Paper handling input, standard 250-sheet input tray; 10-sheet priority tray; 35-sheet Automatic 
Document Feeder (ADF) 

 

Paper handling output, standard 100-sheet output bin  
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Карактеристика Тражено Понуђено 

Maximum output capacity (sheets) Up to 100 sheets  

Duplex printing Automatic (standard)  

Finished output handling Sheetfed  

Paper (heavy, letterhead, light, plain, preprinted, prepunched, 
recycled, rough), envelopes, transparencies, labels, postcards 

 

Scanner type Flatbed, ADF  

Scan file format JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG  

Scan resolution, optical Up to 1200 dpi  

Scan size (flatbed), maximum 216 x 297 mm  

Scan size (ADF), maximum 216 x 356 mm  

Scan size (ADF), minimum 102 x 127 mm  

Scan speed (normal, A4) Up to 15 ppm (b&w, color)  

Automatic document feeder capacity Standard, 35 sheets  

Copy speed (normal) Black: Up to 25 cpm  

Copy resolution (black text) Up to 600 x 600 dpi  

Copy resolution (color text and graphics) Up to 1200 x 1200 dpi  

Copy reduce / enlarge settings 25 to 400%  

Copies, maximum Up to 99 copies  

Faxing Yes  

Fax transmission speed 3 sec per page  

Fax memory Up to 400 pages  

Fax resolution Up to 300 x 300 dpi (halftone enabled)  

Speed dials, maximum number Up to 120 numbers (119 group dials)  

Ostalo USB kabl za povezivanje sa računarom  

Garancija 24 meseca  
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• Партија 21 – Матрични штампач 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Матрични штампач 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

EPSON „или 
одговарајући“ 

ком 1     

 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација – Матрични штампач 

Карактеристика Тражено Понуђено 

Printing Method Impact dot matrix  

Number of Pins  9 pins  

Number of columns  80 columns  

Needles  18 Needles (2 x 9)  

Printing Speed NLQ: 12 cpi: 125 chars/s, 10 cpi: 104 chars/s, Draft: 10 cpi: 419 chars/s, 
HighSpeed-Draft: 12 cpi: 680 chars/s, 10 cpi: 566 chars/s/nCarbon Copies 
6 plus one original 

 

Character Tables PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-15, Roman 8  

Printing Resolution  240 x 144 DPI  

Interfaces Type B interface, RS-232 (optional), USB 2.0 Type B, Ethernet interface 
(100 Base-TX / 10 Base-T) (optional) Bidirectional parallel 

 

Document Feed Single sheet front and rear, Continuous paper front and rear, Paper output 
rear, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150/nPaper Formats  
Sheet Paper (single- and multi-layer), Continuous Paper (single- and 
multi-layer), Labels (single- and multi-layer), Roll Paper, Envelopes, 
Cardboard/nEnergy Use 53 Watt, 3.4 Watt (standby) 

 

Temperature Operation 5° C - 35° C  

Storage 5° C - 35° C  

Humidity Operation 10% - 80%, Storage 10% - 80%  

Compatible Operating 
Systems 

Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, 
Windows XP 

 

Time Between Failures 20,000 Hours  

Print Head Life 400 Million Strokes/Wire/nSound Pressure Operation: 55 dB (A)  

Memory 128 kB Included/nRibbon Yield 7500000 characters Black Draft  

Emulations ESC/P, IBM PPDS/n  

Ostalo USB kabl  

Garancija min. 24 meseca  
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• Партија 22 - Скенер 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Скенер 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

Canon „или 
одговарајући“ 

ком 2     

 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација - Скенер 

Карактеристика Тражено Понуђено 

Tip Položeni skener  

Izvor svetla LED lampa sa tri boje (RGB)  

Optička rezolucija 4800 x 4800 tpi¹  

Izbor rezolucije 25–19.200 tpi  

Interfejs Hi-Speed USB 2.0  

Gradacija skeniranja u boji 48-bitni ulaz -> 48/24-bitni izlaz  

Gradacija skeniranja 
(nijanse sive) 

16-bitni ulaz -> 8-bitni izlaz  

Maksimalna veličina 
dokumenta 

A4/Letter (216 x 297 mm)  

EZ-Scan tasteri 5 tastera (PDF x 2, AUTOSCAN, COPY, SEND)  

Brzina skeniranja (u boji) 2,2 milisekunde po redu (300 tpi), 33,2 milisekunde po redu (4.800 tpi)  

Brzina skeniranja (nijanse 
sive) 

2,2 milisekunde po redu (300 tpi), 11,1 milisekunda po redu (4.800 tpi)  

Brzina skeniranja (A4, 300 
tpi, u boji) 

Približno 10 s  

Napajanje Путем USB прикључка  

Potrošnja energije približno 2,5 W (tokom rada, maksimalno), približno 1,4 W (u stanju 
pripravnosti), približno 11 mW (isključeno) 

 

Dimenzije 250 x 365 x 39 mm  

Težina 1,6kg  

Raspon radne temperature 5–35°C  

Raspon radne vlažnosti 10–90% RV, bez formiranja kondenzata  

Podržani operativni sistemi Windows 8.1/8/7/Vista SP1 i SP2/XP SP3 32-bitni, Mac OS X v10.6.8 ili 
noviji 

 

Ostalo USB kabl  

Garancija 24 meseci  
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• Партија 23 – Рачунарске компоненте 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Екстерни хард диск 

 

Понуђач нуди модел 

________________________ 

произвођача 

________________________ 

Transcend 
„или 
одговарајући“ 

ком 11     

2 USB flash меморија 1 

 

Понуђач нуди модел 

________________________ 

произвођача 

________________________ 

Kingston „или 
одговарајући“ 

ком 27     

3 USB flash меморија 2 

 

Понуђач нуди модел 
________________________ 

произвођача 

________________________ 

Kingston „или 
одговарајући“   

ком 3     
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РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

4 Интерни хард диск 

 

Понуђач нуди модел 

________________________ 

произвођача 

________________________ 

Toshiba „или 
одговарајући“  

ком 1     

5 RAM  меморија 

 

Понуђач нуди модел 

________________________ 

произвођача 

________________________ 

Компатиб. са 
Lenovo MT/M: 
9851-7HG 

ком 2     

6 Напајање за рачунар 

 

Понуђач нуди модел 

________________________ 

произвођача 

________________________ 

Chieftec „или 
одговарајући“  

ком 2     

8 Звучници 

 

Понуђач нуди модел 

________________________ 

произвођача 

________________________ 

 ком 1     
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РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

9 Миш за рачунар 

 

Понуђач нуди модел 

________________________ 

произвођача 

________________________ 

Logitech „или 
одговарајући“  

ком 20     

 

 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација – Екстерни хард диск 
Карактеристика Тражено Понуђено 

Kapacitet 1TB  

Size 131.8mm×80.8mm×19.0mm  

Op. Voltage USB DC 5V  

Op. Temperature 5°C (41°F)~55°C (131°F)  

Storage Media 2.5" SATA HDD  

Weight 216g  

Certificates CE, FCC, BSMI, RCM  

Connection Interface USB 3.0  

Power Saving Mode 10 mins  

One Touch Backup Yes  

System 
Requirements 

Desktop or notebook computer with a working USB 2.0 or USB 3.0 port 
Operating Systems 

 

Ostalo USB kabl; Military-grade shock resistance; Durable anti-shock rubber outer 
case; Quick Reconnect Button - re-enable safely removed USB hard drive 
without unplug and reinsert 

 

Garancija 24 meseci  
 
Техничка спецификација – Flash меморија 1 
Карактеристика Тражено Понуђено 

Kapacitet 32GB  

Povezivanje USB 3.0  

Brzina 90MB/s čitanje i 30MB/s pisanje  

Garancija 24 meseci  
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Техничка спецификација – Flash меморија 2 
Карактеристика Тражено Понуђено 

Kapacitet 64GB  

Povezivanje USB 3.0  

Brzina 90MB/s čitanje i 30MB/s pisanje  

Garancija 24 meseci  
 

Техничка спецификација – Интерни хард диск 
Карактеристика Тражено Понуђено 

Tip Interni SATA HDD 2,5“ 5400rpm  

Kapacitet 500GB  

Bafer 8MB  

Garancija min. 2 godine  
 

Техничка спецификација – RAM меморија 
Карактеристика Тражено Понуђено 

Kapacitet 1x2GB  

Ostalo kompatibilno sa Lenovo MT/M: 9851-7HG  

Garancija 24 meseci  
 

Техничка спецификација – Напајање за рачунар 
Карактеристика Тражено Понуђено 

Hlađenje 14cm Fan/Active PFC/80PLUS Bronze/Cable management  

Napon Voltage 100-240V  

Frekvencija 50-60Hz  

Efikasnost >82% at 20%, 85% at 50%, 82% at 100% of total output under 115V,  

Snaga P.F. >=0.9, +3.3V 25A, +5V 25A, +12V1 40A, +12V2 40A, -12V 0.3A, +5Vsb 

3.0A, +3.3V & 5V 150W, +12V Combined 750W, Total Output 750W 

 

Garancija 2 godine  
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Техничка спецификација – Миш за рачунар 
Карактеристика Тражено Понуђено 

Tip Optički  

Veza USB kabl  

Tasteri Dva tastera + točkić  

Boja Crna  

 

Техничка спецификација – Звучници 
Карактеристика Тражено Понуђено 

Snaga Ukupna RMS snaga: min. 2.3W RMS (1.15Wx2)  

Frekventni raspon 50Hz-20kHz  

Kabl za napajanje 1.5m  

Kabl između zvučnika 1,2m  

Priključak za slušalice 3,5mm  
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• Партија 24 - Мрежна опрема 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Wireless router 1 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

TP-Link „или 
одговарајући“  

ком 1     

2 Wireless router 2 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

TP-Link „или 
одговарајући“  

ком 1     

3 UTP patch kabl 1 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

 ком 15     

4 UTP patch kabl 1 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

 ком 15     
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РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

5 UTP patch kabl 1 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

 ком 10     

6 UTP patch kabl 1 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

 ком 10     

7 Подна каналница 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

Kopos „или 
одговарајући“  

м 12     

 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација –Wireless router 1 
Карактеристика Тражено Понуђено 

Tip 450Mb/s bežični firewall dual band 2.4 & 5GHz ruter  

Portovi 1 x GigaWAN + 4 x GigaLAN 100/1000Mb/s + USB (multi-function)  

Chipset Atheros čip 100mW (20dBm)  

Antene  3 x RP-SMA antene  

Wireless Security 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK  

Ostalo IP kontrola brzine klijenata, WDS,, Wireless Functions Enable/Disable 
Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics, WAN Type 
Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual 
Access)/BigPond, DHCP Server, Client, DHCP Client List, Address 
Reservation, Quality of Service WMM, Bandwidth Control, Port Forwarding 
Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ, Dynamic DNS DynDns, 
Comexe, NO-IP, VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec, Access Control 
Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, 
Rule Management, Firewall Security DoS, SPI Firewall, IP Address 
Filter/MAC Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding, USB 
Sharing Support Samba/FTP/Media Server/Printer Connection  

 

Garancija 24 meseca  
 

Техничка спецификација –Wireless router 2 
Карактеристика Тражено Понуђено  
Тип 300Mb/s wireless 2.4GHz firewall ruter   
Портови 1 x gigabit WAN + 4 x gigabit UTP LAN 10/100/1000Mb/s + 1 x USB2.0 

storage 
  

Chipset Atheros čip 100mW (20dBm)   
Enkripcija 64/128/152-bit WEP, WPA standard(TKIP/AES)   
Firewall IP / MAC / URL filtering   
Izlazna snaga min. 20dBm   
Antene tri antene sa RP-SMA konektorom za opcione jače antene   

Ostalo MIMO (Multiple Input, Multiple Output) tehnologija sa boljim prostiranjem 
signala i većim pokrivanjem uz stabilniju vezu, CCA tehnologija za 
izbegavanje konflikta kanala, SST za povećanje robustnosti i stabilnosti 
linka, UPnP, DDNS, VPN Pass-through, virtual server, DMZ host, SSID 
broadcast control 

 

Garancija 24 meseca   



Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет 
             Војводе Степе бр. 450, 11000 Београд 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности БР. 10/2014-2  Страница 89 od 91 

 
Техничка спецификација – UTP kabl 1 

Карактеристика Тражено Понуђено 

Tip UTP  

Dužina 5 m  

Ostalo Fabrički napravljen i testiran  
 
Техничка спецификација – UTP kabl 2 

Карактеристика Тражено Понуђено 

Tip UTP  

Dužina 7 m  

Ostalo Fabrički napravljen i testiran  
 
Техничка спецификација – UTP kabl 3 

Карактеристика Тражено Понуђено 

Tip UTP  

Dužina 10 m  

Ostalo Fabrički napravljen i testiran  
 
Техничка спецификација – UTP kabl 4 

Карактеристика Тражено Понуђено 

Tip UTP  

Dužina 15 m  

Ostalo Fabrički napravljen i testiran  
 
Техничка спецификација – Подна каналница 

Карактеристика Тражено Понуђено 

Tip 50x15mm sa poklopcem, samogasiv  

Boja Tamno siva  
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• Партија 25 - Сервер 

РБ Производ Квалитет ЈМ Количина Јединична цена без 
пдв-а 

Укупна вредност 
 без пдв-а 

 
Износ ПДВ-а  

Укупна вредност  
 са пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Сервер 
 

Понуђач нуди модел 
________________________ 
произвођача 
________________________ 

HP „или 
одговарајући“  

ком 1     

 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а  

Словима: 

Укупна вредност ПДВ-а (обрачуната по стопи од ____ %):  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
 
Датум: МП Потпис: 
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Техничка спецификација - Сервер 
Карактеристика Тражено Понуђено 

Tip Rack server, max. 2U  

CPU 6C E5-2620 2.0GHz  

RAM 16GB-R ECC  

HDD 2*600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Hot Plug  

Kontroler P420i/1GB  

Napajanje 2*460W 2U Rack (Redundant Power)  

Upravljanje iLO Management Engine, Insight Control  

Garancija HW Support - 5 godina on-site NBD  

 
 


