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УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПРЕДМЕТ  НАБАВКЕ:  Јавна  набавка добара  мале  вредности  –  Набавка  хардверске  опреме 
(Ознака из општег речника:   30210000   –   Машин  е   за обраду података -   хардвер)  

2. ПРИПРЕМА ПОНУДА: понуда се сматра исправном ако Понуђач поднесе :

1) Образац бр.1 – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (попуњен, потписан и оверен печатом)

2) Образац бр.1-А – ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ у случају подношења понуде са 
подизвођачима понуђач доставља све доказе, обрасце и прилоге како је наведено у 
делу 11. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ конкурсне документације

3) Образац 1-Б – ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ у случају подношења 
заједничке понуде понуђач доставља све доказе , обрасце и прилоге како је 
наведено у делу 10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА конкурсне документације

4) Образац бр. 2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

5) Образац бр. 3 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ

6) Образац бр. 4 – ОБРАЗАЦ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗЈН

7) Образац бр. 5 – ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

8) Образац бр. 6 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ОПИС НАБАВКЕ

9) Образац бр. 7 – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

10) Изјаве од П1 ДО П6 (попуњене, потписане и оверене печатом).

11) Модел уговора (попуњен, потписан и оверен печатом).

3. ЈЕЗИК ПОНУДЕ: Понуда , сви прилози и остала документација која се односи на 
понуду МОРА бити сачињена на српском језику.

4. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: Понуда МОРА важити најмање 30 дана од дана јавног отварања 
понуда.

5. ЦЕНА: Цене у понуди морају бити исказане по јединици мере и у укупном износу, у 
динарима без ПДВ-а и у укупном износу са ПДВ-ом. Понуђене цене морају бити коначне и 
не могу се мењати након закључења или у току извршења уговора.

6. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА:  Наручилац ће закључити уговор са изабраним понуђачем 
до вредности износа средстава планираних у складу са финансијским планом а на основу и 
у складу са Планом јавних набавки – Високе техничке школе струковних студија у 
Суботици.

            

7. КРИТЕРИЈУМ: Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом 
критеријума „најниже понуђена цена“

8. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА: Ова набавка није опредељена по партијама

9. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА: У овој набавци није дозвољена понуда са 
варијантама.

Висока техничка школа струковних студија Суботица
ЈНМВ.бр. 01-309-11/2013

3/22



10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА (Група понуђача) : Понуду може поднети група понуђача. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Сваки 
понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона 
о јавним набавкама у истом облику и на начин како се то тражи од понуђача (писана изјава) 
а додатне услове испуњавају заједнички. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о 
јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке добара за који је потребна дозвола надлежног органа. Група 
понуђача је дужна да достави уз понуду споразум којим се понуђачи из групе понуђача 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набвке и који мора да обавезно 
садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6). Све обрасце из понуде потписују сви 
чланови групе понуђача осим обрасца Подаци о понуђачу који потписује носилац посла. 
Образац 1-Б подаци о учеснику заједничке понуде који потписује сваки члан групе 
понуђача.

11. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:  Понуђач  је  дужан  да  у  понуди наведе да ли  ће 
извршење набавке добара делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе 
да ће делимично извршење набавке добара поверити  подизвођачу  дужан је  да наведе 
назив  подизвођача, проценат  укупне  вредности  набавке добара који  ће  поверити 
подизвођачу   (који  не  може бити  већи  од 50%)  као  и  предмет  набавке добара који  ће 
извршити  преко  подизвођача а  уколико  уговор  између  наручиоца  и  понуђача  буде 
закључен,  тај  подизвођач ће  бити  наведен  у  уговору. Понуђач  у  потпуности  одговара 
наручиоцу  за  извршење  уговорене  набавке  добара  без  обзира  на  број  подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова.   Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о 
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама 
у  истом  облику  и  на  начин  како  се  то  тражи  од  понуђача  (писана  изјава) а  доказ  о 
испуњености  услова  из  члана  75.  став  1.  тачка  5)  Закона  о  јавним  набавкама,  за  део 
набавке добара који ће вршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке 
добара чија вредност не прелази 10% укупне вредности навабке добара потребно испунити 
обавезан  услов  из  члана75. став  1.  тач.  5)   Закона  о  јавним набавкама понуђач  може 
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 
набавке добара.

12. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ: Сви понуђачи су дужни да посебно воде 
рачуна о безбедности и здрављу на раду. Понуђач је дужан да ангажује раднике који су 
обучени за безбедан и здрав рад.

13. ИСПРАВЉАЊЕ ГРЕШАКА: Уколико понуђач приликом израде конкурсне 
документације начини грешку приликом попуњавања образаца, дужан је да начињену 
грешку избели или прецрта и испод или поред задате колоне уписати тачан податак, који ће 
оверити парафом одговорног лица и печатом понуђача.

14. ТРАЖЕЊЕ  ДОДАТНИХ  ИНФОРМАЦИЈА:  Додатне  информације  и  појашњења  могу  се 
тражити поштом на адресу наведену у Јавном позиву, електронском поштом, најкасније у 
року од 5 дана од дана пре  истека  крајњег  рока за достављање понуда. Наручилац ће 
одговорити  у  писменој  форми  на   захтеве  за  разјашњење  конкурсне  документације  и 
одговоре  на исте  послати  свим потенцијалним  понуђачима који  су  преузели   конкурсну 
документацију  а  исте  ће  објавити  на  порталу  јавних  набавки. Тражење  додатних 
информација  и  појашњења телефоном,  није  дозвољено. Наручилац је  у  могућности  да 
након отварања понуда по члану 93 Закона о јавним набавкама тражи додатна обавештења 
од понуђача као и да изврши контролу испуњености услова које треба да испуне понуђач 
или  подизвођач.  Наручилац контролу, код понуђача може да  изврши  у  просторијама 
пословног седишта понуђача или подизвођача.
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15. ЧУВАЊЕ ПРИСПЕЛИХ ПОНУДА И ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА: 
Наручилац  се обавезује  да чува  као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
конкурсној документацији који су посебним актом утврђени као поверљиви. 
Наручилац нема обавезу да чува као поверљиве оне чињенице које представљају елемент 
критеријума економски најповољније понуде. 
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека 
рока предвиђеног за отварање понуда. 
Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који од достављених докумената се односи 
на државну, војну, службену или пословну тајну и да та документа у горњем десном углу 
видно  означи,  у  црвеној  боји,  великим  штампаним  словима  „ПОВЕРЉИВО“  као  и  да 
назнаку поверљивости,  одговорно лице понуђача потпише и овери печатом.  Уколико се 
поверљивим сматра  само одређени податак  садржан у документу који  је  достављен уз 
понуду, поверљив податак мора бити обележен црвеном бојом, поред њега мора да стоји 
назнака  „ПОВЕРЉИВО“,  а  испод  поменуте  назнаке  мора  да  стоји  потпис  и  печат 
одговорног лица понуђача. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменут начин. 

Чланови  комисије  морају  да  чувају  податке  и  поступају  са  документима  у  складу  са 
степеном поверљивости.

16.  ОДУСТАЈАЊЕ  ОД  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ: Наручилац  може  одустати  од  набавке  у 
случају:  непредвидивих  околности или више  силе,  који  онемогућавају или  отежавају 
нормалну реализацију  уговора, промењених околности због којих код Наручиоца престане 
потреба за набавком добара; утврђених нерегуларности у процедури. У случају одустајања 
од набавке,  Висока техничка школа сруковних студија  у Суботици  ће понуђача писмено 
обавестити.  Уколико  се  одустане  од  набавке  добара  пре  отварања  понуда,  исте  ће 
неотворене бити враћене понуђачима.

17. РОК  ЗА  ЗАКЉУЧЕЊЕ  УГОВОРА: Понуђач  чија  понуда  буде  оцењена  као 
најповољнија, биће позван да најкасније у року од 5 дана по  истеку рока за  заштиту права 
понуђача приступи закључењу уговора.

18.  ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА:Захтев за заштиту права може се поднети у току 
целог поступка јавне набавке против сваке радње наручиоца.    Сходно члану 149. став 3. 
ЗЈН захтев за заштиту права којим се оспорава конкурсна документација може се поднети у 
року од 7 дана пре дана отварања понуда.  Захтев за заштиту права којим се оспорава 
одлука наручиоца може се поднети у року од 10 дана од дана пријема одлуке. Захтев за 
заштиту права се подноси Републичкој комисији, а предаје се наручиоцу. Примерак захтева 
подносилац истовремено доставља и Републичкој комисији.  Захтев за  заштиту права мора 
да садржи све елементе из  члана 151. ЗЈН. Поднети Захтев за заштиту права задржава 
све даље активности наручиоца осим уколико републичка комисија на предлог наручиоца 
не одлучи другачије. Уз поднети захтев, сходно обавезно доставити   доказ о уплати таксе у 
износу  од  80.000,00   динара,  ако  се  захтев  подноси  пре  отварања  понуда  или  ако  је 
процењена вредност  јавне набавке,  односно понуђена цена понуђача којем је додељен 
уговор мања од 80.000.000,00 динара,  на текући рачун бр: 840-742221843-57, модел 97, 
позив  на  број  јавне  набавке,   сврха:  Републичка  административна  такса,  за  захтев  за 
заштиту  права,  број  јавне  набавке.  Уколико  је  процењена  вредност  јавне  набавке  или 
понуда понуђача којем је додељен уговор већа од 80.000.000,00 динара, такса се уплаћује у 
износу од 0,1% од процењене вредности или понуде понуђача којем је додељен уговор, на 
текући  рачун  бр:  840-742221843-57,  модел  97,  позив  на  број  јавне  набавке, сврха: 
Републичка административна такса, за захтев за заштиту права, број јавне набавке.
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ОБРАЗАЦ  БР. 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

АДРЕСА

МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

БРОЈ ФАХ-а

Е-маил адреса

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

ПОСЛОВНА БАНКА 

ДИРЕКТОР

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

У _______________ дана ___________                                              Овлашћено лице понуђача

М.П.           _________________________
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ОБРАЗАЦ  БР. 1 – А

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

АДРЕСА

МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

БРОЈ ФАХ-а

Е-маил адреса

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

ПОСЛОВНА БАНКА 

ДИРЕКТОР

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

У _______________ дана ___________                                      Овлашћено лице понуђача

М.П. ___________________________

Напомена: Попуњавају само они понуђачи који наступају са подизвођачем, а у 
случају већег  броја подизвођача, понуђач мора да овај обаразац фотокопира и 
попуњен приложи за сваког подизвођача.

Понуђач који нема подизвођача прецртава образац.
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ОБРАЗАЦ  БР. 1 - Б

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

АДРЕСА

МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

БРОЈ ФАХ-а

Е-маил адреса

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

ПОСЛОВНА БАНКА 

ДИРЕКТОР

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

У _______________ дана ___________                                         Овлашћено лице учесника 
заједничке понуде:

М.П. ___________________________

Напомена: Образац попуњава учесник заједничке понуде.

У  случају  већег  броја  учесника  заједничке  понуде,  овај  образац  се  мора 
фотокопирати и попуњен приложити за сваког учесника.

Понуђач који нема учесника заједничке понуде прецртава образац.

         ОБРАЗАЦ БР. 2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Висока техничка школа струковних студија Суботица

ЈНМВ.бр. 01-309-11/2013
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НАБАВКА ДОБАРА:  НАБАВКА ХАРДВЕРСКЕ ОПРЕМЕ

На основу Позива Наручиоца за јавну набавку мале вредности – набавка хардверске опреме, 
евидентираног под бр. 01-309-11/2013, дајемо понуду како следи:

а) самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

        (заокружити)

• Назив Понуђача:______________________

• Број понуде:__________________________

• Датум понуде:_________________________
• Понуда важи (не краће од 30 дана) ________ дана од дана јавног отварања понуда.

1. ЦЕНА ЗА ДОБРА:

Назив 
добра

Кол. Једична 
цена 
без 
ПДВ-а

Укупна 
вред. 
без ПДВ-а

Једична 
цена са
 ПДВ-ом

Укупна 
вред.
са ПДВ-ом

Disk  enclosure 
(sa minimum 25 
mesta za 
hardiskove)

    Hard diskovi 2.5“ 
900GB SAS

 1 ком.

 8 ком. 

Укупна вредност:

Инсталација опреме на локацији Наручиоца.

У цену је урачуната испорука и уградња опреме са кабловима за напајање и оптичким кабловима 
за повезивање са постојећим HP BROCADE 4Gb SAN SWITCH-em који има оптичке улазе FC 
100/200.  

Потребно је да је понуђач  истовремено ауторизовани сервис центар за опрему коју нуди.

Потребно је обезбедити ауторизацију произвођача опреме за учествовање понуђача на тендеру 
(тзв. MAF - Manufacturing Authorisation Form

                 

Висока техничка школа струковних студија Суботица
ЈНМВ.бр. 01-309-11/2013
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2.     УСЛОВИ  И  НАЧИН  ПЛАЋАЊА

По испостављеној фактури у року од 15 дана од обостране овере исте. 

3. РОК  ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА

Понуђач ће робу из обрасца 2  испоручити Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана 
потписивања уговора. 

4. НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

            Висока техничка школа струковних студија у Суботици, Марка Орешковића 16.

5.       РОК ЗА РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА

У случају  да  Наручилац  констатује  да  су  утврђени  недостаци  у  квалитету  испоручених 
добара,  купац има право да иста врати без плаћања уговорене цене и трошкова превоза, 
да  захтева  од  продавца  да  у  року  од  2  дана од  дана  пријема  рекламације,  односно 
повраћаја добара, изврши испоруку добара који по својим својствима у свему одговарају 
усвојеној понуди.

6.     ПРИХВАТАЊЕ ПОСЕБНИХ УСЛОВА НАРУЧИОЦА

Потврђујемо да смо упознати са свим захтевима наручиоца који су предмет набавке и који 
су дати у одељку 6-ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА.

            .
Напомена: Потписивањем овог обрасца понуђач потрвђује да прихвата све услове 
наручиоца наведене у обрасцу бр.  2 понуде

   Датум:_______________                                     Потпис овлашћеног лица

               Место:_______________  (М.П.)              _________________________

Висока техничка школа струковних студија Суботица
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УПУТСТВО 

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.И 76.ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 

1. Право учешћа у поступку има понуђач ако испуњава услове из  Закона о јавним набавкама 
(«Сл. гласник РС» бр. 124/12), сходно томе мора доказати:

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

1.2. 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 давања мита и кривично дело 
преваре. 

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

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

2. НЕОПХОДАН  ОБИМ  ФИНАНСИЈСКОГ,  ПОСЛОВНОГ,  ТЕХНИЧКОГ  И  КАДРОВСКОГ 
КАПАЦИТЕТА

2.1. Испуњеност  услова финанскијског капацитета:

2.1.1.  Да у претходне три обрачунске године није пословао са губитком.

Доказ:
- писана изјава понуђача

 

Висока техничка школа струковних студија Суботица
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ОБРАЗАЦ БР. 4

ОБРАЗАЦ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН – ДОКАЗИВАЊЕ УСЛОВА

Р.бр НАЗИВ ДОКУМЕНТА сагласно 
члану 75. и 76 ЗЈН и конкурсној 
документацији

Документи којима се квалификациони услови  доказују 
сагласно члану 77. ЗЈН

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

Писана изјава понуђача дата под пуном моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу да је регистрован 
код  надлежног органа (АПР), потписана и оверена од стране 
овлашћеног лица понуђача.

2. Доказ 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 давања мита и кривично дело 
преваре.

Писана изјава понуђача дата под пуном моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу 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 давања мита и кривично 
дело преваре, потписана и оверена од стране овлашћеног 
лица понуђача.

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

Писана  изјава  понуђача  дата  под  пуном  моралном, 
материјалном  и  кривичном  одговорношћу  да  понуђачу  није 
изречена мера забране обављања  делатности,која на снази у 
време  објављивања  односно  слања  позива, потписана  и 
оверена од стране овлашћеног лица понуђача.

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

Писана  изјава  понуђача  дата  под  пуном  моралном, 
материјалном  и  кривичном  одговорношћу  да  је  понуђач 
измирио све доспеле пореске обавезе,  потписана и оверена 
од стране овлашћеног лица понуђача.

     

5. БОН ЈН 2010, 2011 и 2012. Писана изјава понуђача дата под пуном моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу да у три године( 2010, 
2011 и 2012).  по билансу успеха има исказан позитиван финансијски 
резултат (нема губитка), потписана и оверена од стране 
овлашћеног лица понуђача.

6. Образац ПЕПДВ Писана изјава понуђача дата под пуном моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач 
обвезник ПДВ-а, или да понуђача да није у систему ПДВ-а

КАО ДОКАЗ ЗА ИСПУЊАВАЊЕ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НАВЕДЕНИХ У ОВОМ ДЕЛУ 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРАВИЛНО ПОТПИСАНУ И ПЕЧАТОМ 
ОВЕРЕНУ ИЗЈАВУ ДАТУ КАО У ПРИЛОГУ П2 ОВЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

Висока техничка школа струковних студија Суботица
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ОБРАЗАЦ БР. 4.1. – ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

1. ДА ЛИ СТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 
ДА            НЕ
заокружити

2. ДА ЛИ СТЕ ВИ ИЛИ ВАШ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ОСУЂИВАНИ ЗА 
НЕКО ОД КРИВИЧНИХ ДЕЛА КАО ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ 
КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ИЛИ ОСУЂИВАН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА 
ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, КРИВИЧНО ДЕЛО ДАВАЊА МИТА И КРИВИЧНО ДЕЛО 
ПРЕВАРЕ.

ДА            НЕ
заокружити

3. ДА ЛИ ВАМ ЈЕ  ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА 
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОЈА
ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ОБЈАВЉИВАЊА ОДНОСНО ПОЗИВА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА. 

ДА            НЕ
заокружити

4. ДА ЛИ СТЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
ИЗМИРИЛИ ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ДАЖБИНЕ

ДА            НЕ
заокружити

5. ДА ЛИ СТЕ У ПРОТЕКЛЕ ТРИ ГОДИНЕ (2010.ГОД., 2011.ГОД. и 2012. 
ГОД.) ПО БИЛАНСУ УСПЕХА ИМА ИСКАЗАН ПОЗИТИВАН 
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ДА            НЕ
заокружити

6. ДА ЛИ СТЕ У СИСТЕМУ ПДВ-а ДА            НЕ
заокружити

Датум:______________ Потпис овлашћеног лица

Место:______________ (М.П.) ________________________

НАПОМЕНА: Сви наведени подаци истоветни су са подацима из оригиналне документације.

У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац фотокопирати и 
попунити од стране сваког учесника заједничке понуде, односно подизвођача.

Висока техничка школа струковних студија Суботица
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ОБРАЗАЦ БР. 5

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( „ Сл. Гласник РС“ број 124/2012)

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  изјављујем  да  понуђач  (  група 
понуђача ) _____________________________, понуду подноси независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:______________ Потпис овлашћеног лица

Место:______________                                       (М.П.)    ________________________

Висока техничка школа струковних студија Суботица
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ОБРАЗАЦ БР. 6

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

Изјављујемо да је понуђач ( група понуђача ) за припремање понуде за предметну јавну 
набавку имало следеће трошкове.

- Трошкови прибављања тражене документације: _________________динара
- Трошкови израде понуде ( штампање, копирање и сл.) паушално: __________динара
- Остали трошкови паушално: ____________динара

* понуђач није у обавези да наведе трошкове припремања понуде. У случају да не жели да наведе 
трошкове припремања понуде, понуђач ће прецртати образац , парафирати и оверити печатом * 

Датум:______________ Потпис овлашћеног лица

Место:______________                                       (М.П.)    ________________________
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ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

ИЗЈАВА П/1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА   

ДА   ИСПУЊУЈЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗЈН  

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавамо све услове за 

учешће у поступку јавне набавке мале вредности из члана 75 и 76. Закона о јавним набавкама 

1) Регистровани смо код надлежног органа - Агенције за привредне регистре. 

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

3) Није нам изречена  мера  забране  обављања  делатности,  која  је  на  снази  у  време 
објављивања односно позива за подношење понуда. 

4) Измирили  смо   доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са 
прописима РС, или стране   државе када има седиште на њеној територији. 

5) У протекле три године (2010, 2011 и 2012 година), по билансу успеха, имамо исказан 
позитиван финансијски резултат – нема губитака.

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица
Место:____________ _________________________

(М.П.)

У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац фотокопирати и 
попунити од стране сваког учесника заједничке понуде, односно подизвођача.

ИЗЈАВА П/2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА   

ДА МУ ЗАКОН НЕ ЗАБРАЊУЈЕ ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА  

Изјављујем  под  кривичном  и  материјалном  одговорношћу  да  нам  закон  не  забрањује 
закључивање Уговора.

Висока техничка школа струковних студија Суботица
ЈНМВ.бр. 01-309-11/2013

16/22



Датум:____________ Потпис овлашћеног лица
Место:____________ _________________________

(М.П.)

ИЗЈАВА П/3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА   

ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ  

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да смо измирили све доспеле 
пословне обавезе – порезе, доприносе и друге обавезне дажбине, у складу са прописима државе у 
којој имамо седиште.

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица
Место:____________ _________________________

(М.П.)

ИЗЈАВА П/4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА   

О ПРИХВАТАЊУ ОДГОВОРНОСТИ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА   
ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу:да примењујемо мере, услове и 
инструменте  за  спречавање,  контролу,  смањење  и  санацију  свих  облика  загађивања  животне 
средине у складу са одредбама Закона о заштити животне средине.

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица
Место:____________ _________________________

(М.П.)

ИЗЈАВА П/5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА   

ДА ЛИ ЈЕ ПОНУЂАЧ  ОБВЕЗНИК      ПДВ-  A  

         Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да : 

1. јесмо у систему ПДВ-а, односно да смо обвезник ПДВ-а
2. нисмо у систему ПДВ-а, односно нисмо обвезнк  ПДВ-а

       Напомена: Заокружити одговарајући редни број.

Висока техничка школа струковних студија Суботица
ЈНМВ.бр. 01-309-11/2013

17/22



Датум:____________ Потпис овлашћеног лица
Место:____________                             (М.П.) _________________________

ИЗЈАВА П/6
ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ  

 КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ  

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су одговорни за извршење 
уговора и квалитет извршене набавке:

1
. , одговоран за извршење уговора
2
. , одговоран за квалитет извршене услуге

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица
Место:____________                     (М.П.)

_________________________
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ОБРАЗАЦ П/7

ПОШИЉАЛАЦ :

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

24000 СУБОТИЦА, МАРКА ОРЕШКОВИЋА 16

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА ХАРДВЕРСКЕ ОПРЕМЕ

ЈНMВ 01-309-11/2013

НЕ ОТВАРАТИ
-ПОНУДА-
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ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА                                                   МОДЕЛ УГОВОРА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

     С У Б О Т И Ц А

Број: ЈН 01-309-11/2013 

Дана, ___  2013. године.

УГОВОР
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – ОПРЕМА

(Набавка хардверске опреме   - Ознака из општег речника:   30210000   –   Машин  е   за обраду података -   
хардвер  )  

Закључен дана __________ 2013 године, између

1. ВИСОКЕ  ТЕХНИЧКЕ  ШКОЛЕ  СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА  У  СУБОТИЦИ  ,  ул.  Марка 
Орешковића бр.16, коју заступа директор Др Патаки Ева (у даљем тексту: Купац)  

и   

2. Предузеће  __________________________________________ из___________, ул. 
___________ бр.____, ПИБ___________, мат. Број___________, текући рачун ____________ 
код банке_________које заступа ____________(у даљем тексту: Продавац).

Члан 1.

Уговорне стране споразумно утврђују да је по спроведеном поступку јавне набавке мале 
вредности,  број  конкурсне  документације  01-309-11/2013 и  _________________  о  избору 
најповољније  понуде  бр  ______________ од  ______________.године Продавац  одабран  за 
најповољнијег понуђача  за  набавку хардверске опреме.

Члан 2.

Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна у вези 
набавке  хардверске опреме , и то:

- Disk enclosure (sa minimum 24 mesta za hardiskove)  комада 1

- Hard diskovi 2.5“ 900GB SAS комада  8 

Инсталација опреме на локацији Купца.

У цену је урачуната испорука и уградња опреме са кабловима за напајање и оптичким кабловима 
за повезивање са постојећим HP BROCADE 4Gb SAN SWITCH-em који има оптичке улазе FC 
100/200.  

Продавац је  истовремено ауторизовани сервис центар за напред наведену опрему.

Продавац  је обезбедио ауторизацију произвођача опреме за учествовање понуђача на тендеру 
(тзв. MAF - Manufacturing Authorisation Form
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Сва  добра  морају  у  потпуности  да  испуњавају  захтеве  и  техничке  карактеристике  из 
техничке  спецификације  усвојеној  у  понуди Продавца број:_______  од ______________.године, 
заведеној код Купца под бројем: __________ дана ___________.године.

Члан 3.

Уговорне стране споразумно утврђују да су јединичне цене робе одређене по позицијама у 
усвојеној понуди Продавца број: ___________ од ____________.године.

Укупна  цена   робе  из  члана  2.  овог  уговора  износи ________________  динара 
(словима:____________________________________________________)без  урачунатог  ПДВ, 
односно  од  _____________________  динара  (словима:____________________________)  са 
урачунатим ПДВ-ом.

Јединичне цене су коначне.

Члан 4.

Уговорне  стране  сагласно  утврђују  да  роба  из  става  2.  овог  члана  поседује  техничке 
карактеристике  у  свему  према  опису  датом  у  усвојеној  понуди  Продавца  број:_______  од 
______________.године, заведеној код Купца под бројем: __________ дана ___________.године. 

Продавац  је  дужан  да  робу  из  члана  2.  овог  уговора  испоручи  у  свему  на  начин  под 
условима, који су одређени у усвојеној понуди Продавца .

Понуда Продавца са описом техничких карактеристика робе је саставни део овог уговора. 

Члан 5.

Продавац се обавезује да, испоруку робе из члана 2. овог уговора, изврши у целости у року 
од 15 дана од дана закључења уговора. 

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да цену утврђену у члану 4. овог уговора, за уговорену робу, 
Купац плати у року од 15 (словима: петнаест) дана од  дана овере фактуре.

Члан 7.

Квантитативна и квалитативна примопредаја робе, врши се у седишту Купца,  у присуству 
представника  уговорних  страна,  записничким  путем  уз предају  одговарајуће  техничке 
документације Продавца (гарантни лист).

Изузетно  од  става  1.  овог  члана,  примопредаја  робе  може  се  извршити  и  у  седишту 
Продавца, уколико уговорне стране о томе постигну сагласност.

Сматра се да је Продавац предао робу Купцу даном примопредаје исте .

             Примедбе на квалитет (видљиви недостаци робе) и квантитет представник Купца ставља 
на лицу места приликом пријема  робе што се записнички  констатује. У случају  да Наручилац 
констатује да су утврђени недостаци у квалитету испоручених добара,  купац има право да иста 
врати без плаћања уговорене цене и трошкова превоза, да захтева од продавца да у року од  2 
дана од  дана пријема рекламације, односно повраћаја добара, изврши испоруку добара који по 
својим својствима у свему одговарају усвојеној понуди.

У  случају  да  испоручена роба има  скривене  недостатке,  који  се  не  могу  открити 
уобичајеним прегледом приликом преузимања ствари (скривени недостаци), на међусобна права и 
обавезе уговорних страна примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Продавац за купљену робу  даје гаранцију према условима произвођача.
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Члан 8.

На међусобна  права  и  обавезе  који  нису  регулисани овим  уговором,  примењиваће  се 
одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи који се односе на материју, 
која је предмет овог уговора. 

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне, да све евентуалне спорове који проистекну из овог уговора, 
решавају споразумно. 

За решавање евентуалних  спорова,  који  се  не  могу  решити  мирним путем,  уговара  се 
месна надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.

Члан 10.

Овај  уговор  може  да  се  раскине  на  основу  воље  уговорних  страна,  односно  његовим 
неиспуњењем или неизвршавањем обавеза предвиђених овим уговором, изјавом о раскиду, или 
услед промењених околности које настану после закључења уговора и које отежавају испуњење 
обавезе једне стране или ако се због њих не може остварити сврха уговора, са отказним роком од 
15 дана,  када  једна  уговорна  страна  достави  другој  уговорној  страни  писмено  обавештење о 
раскиду уговора.

Члан 11.

Овај Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, од којих четири (4) за Купца, а два 
(2) за Продавца.

 

     ПРОДАВАЦ                                                                                         КУПАЦ

                                                                                                                Директор

                                                                                                 

 Др Патаки Ева
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