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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 68/15, 

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. 

86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку, број: 174-01/2020 од 

26.06.2020. године и Решења о образовању комисије број 174-02/2020. од 26.06.2020. године за 

Јавну набавку у отвореном поступку набавка  добара – рачунарска опрема број 2/2020, 

припремљена је 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку у отвореном поступку која има за предмет набавку добара – рачунарска 

опрема 

 
Јавна набавка број 2/2020 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Образац Назив поглавља 
Ознака 

стране 

1 Општи подаци о јавној набавци 3 

2 Подаци о предмету јавне набавке 4 
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Врста, техничке карактеристике, квалитет, 

количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције, квалитета, рок извршења, место 

извршења или испоруке добара, евентуалне 

додатне услуге и сл.   

 

 

5-11 

 

4 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из 

члана 75. и 76. Закона и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова 

 

12-14 

5 Упутство понуђачима како да сачине понуду 15-20 

6 Образац понуде 21-39 

7 Модел уговора 40-42 

8 Образац трошкова припреме понуде 43 

9 Образац изјаве о независној понуди 44 
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Образац 1. 

 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу:  

Институт за српски језик САНУ 

Адреса:  Београд,  Кнез Михаилова бр. 36 

Интернет адреса: www.isj.sanu.ac.rs 

Е-mail:  isj@isj.sanu.ac.rs 

  

 

 

2. Врста поступка јавне набавке:  

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке у отвореном поступку, у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

 

3. Предмет јавне набавке:  

Предмет јавне набавке бр. 2/2020., је набавка добара – рачунарска опрема. 

 

 

 

 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Набавка се не спроводи као резервисана јавна набавка 

 

 

5. Контакт (лице или служба): Снежана Нешић, шеф рачуноводства-секретар пројеката, 

контакт телефон: +011 3208-223, e-mail адреса: snezana.nesic@isj.sanu.ac.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isj.sanu.ac.rs/
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Образац 2. 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

1. Предмет јавне набавке:  

Предмет јавне набавке бр. 2/2020., је набавка добара – рачунарска опрема (ознака из 

Општег речника набавки – 30200000) 

 
 

2. Јавна набавка није обликована по партијама. 
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Образац 3. 

 

ВРСТЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,  УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО 
 
РБ Производ Јед. мере Количина 

1. Лаптоп тип 1 

Минималне техничке карактеристике 
Екран  min. 15.6" full HD (1920x1080), WVA, Anti glare, минималнo 300 nits 

осветљење, хоризонтални угао видљивости min +/-85°, вертикални угао 

видљивости min +/-85° 

Процесор  Intel Core i5-1035G1, основна фреквенција 1.00GHz (turbo min 

3.60GHz), 4 језгра, 8 нити , 6MB Cache, 14nm или  одговарајући 

Меморија  min. 4GB rama DDR4, 3200MHz, 2x slot, прошириво до min 32GB 

Хард диск  min. 256GB SSD, уређај мора да има могућност истовременог 

убацивања 2x M.2 SSD 

Графичка карта  NVIDIA GeForce MX330 2GB GDDR5 

Мрежа  min. Wifi 2.4GHz/5GHz, 64bit/128bit енкрипција, AES-CCMP, TKIP, 

Bluetooth 5.0  

Прикључци  min. SD читач меморијских картица, 1x RJ-45, 1x USB3.2 Type-

C са Display port модом и power delivery, 2x USB3.2 Type-A, 1x универзални 

audio jack, 1x HDMI, 1x security slot 

Интерни конектори  Минимално 3x M.2 Конектора 

Звучници  Да, стерео min 2.5W по каналу 

Микрофон  Да, са функцијом умањења буке 

Камера  min. 0.92mpx, hd видео на 30fps, CMOS сензор, минимални 

дијагонални угао видљивости 74,9° 

Тастатура  US, са одвојеним нумеричким делом и позадинским осветљењем 

Touchpad  Са подршком за истовремено коришћење више прстију 

истовремено 

Батерија  min. Polymer battery, 3 cell 40WHr 

Адаптер  min. 65W AC адаптер 

Оперативни систем  Windows 10 Home. Понуђена лиценца мора да буде 

нова, некоришћена и нерефабрикована. Није дозвољено понудити лиценцу 

која је раније коришћена, активирана, намењена за рефабриковане рачунаре 

или лаптопове и слично. 

Гаранција  min. 36 месеци произвођачке гаранције 

ком 22 

2. Лаптоп тип 2 

Минималне техничке карактеристике 
Екран  min. 15.6" full HD (1920x1080), WVA, Anti glare, минимално 300 nits 

осветљење, хоризонтални угао видљивости min +/-85°, вертикални угао 

видљивости min +/-85° 

Процесор  Intel Core i7-1065G7, основна фреквенција 1.30GHz (turbo min 

3.90GHz), 4 језгра, 8 niti , 8MB Cache, 14nm или  одговарајући 

Меморија  min. 8GB rama DDR4, 3200MHz, 2x slot, прошириво до min 32GB 

Хард диск  min. 256GB SSD, уређај мора да има могућност истовременог 

убацивања 2x M.2 SSD 

Графичка карта  NVIDIA GeForce MX330 2GB GDDR5 

Мрежа  min. Wifi 2.4GHz/5GHz, 64bit/128bit енкрипција, AES-CCMP, TKIP, 

Bluetooth 5.0 

Прикључци  min. SD читач меморијских картица, 1x RJ-45, 1x USB3.2 Type-

C sa Display port модом и power delivery, 2x USB3.2 Type-A, 1x универзални 

ком 1 
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audio jack, 1x HDMI, 1x security slot 

Интерни конектори   Минимално 3x M.2 Конектора, 

Звучници  Да, stereo min 2.5W по каналу 

Микрофон  Да, са функцијом умањења буке 

Камера  min. 0.92mpx, hd видео на 30fps, CMOS сензор, минимални 

дијагонални угао видљивости 74,9° 

Тастатура  US, са одвојеним нумеричким делом и позадинским осветљењем 

Touchpad  Са подршком за истовремено коришћење више прстију 

истовремено 

Батерија  min. Polymer battery, 3 cell 40WHr 

Адаптер  min. 65W AC адаптер 

Оперативни систем  Windows 10 Home. Понуђена лиценца мора да буде 

нова, некоришћена и нерефабрикована. Није дозвољено понудити лиценцу 

која је раније коришћена, активирана, намењена за рефабриковане рачунаре 

или лаптопове и слично. 

Гаранција  min. 36 месеци произвођачке гаранције 

3. Лаптоп тип 3 

Минималне техничке карактеристике 

Екран min. 13.3", 1920x1080, Infinity Edge, Anti-Reflective, 400 nits, 1000:1, 

60Hz, 30ms, угао гледања +/- 89 степени 

Процесор Intel Core   i5-10210U, основна фреквенција 1.6GHz (turbo 

4.20GHz), 4 језгра, 8 niti, 6MB Cache, 14nm или  одговарајући 

Меморија min. 8GB DDR3 2133Mh 

Хард диск min. 512GB M.2 PCIe NVMe SSD 

Графичка карта min. Интегрисана на плочи или процесору 

Мрежа min. Killer AX1650W 802.11 a/b/g, Bluetooth 5, са енкрипцијом 64-

bit/128-bit WEP, AES-CCMP, TKIP 

Прикључци min. 2x Thunderbolt 3 (USB Type-C) sa "power delivery", 1 x USB 

3.1 Type-C Gen 2 sa "power delivery" i Display port, microSD читач картица, 

security cable slot, 1x headset port 

Оптички уређај нема 

Звучници Да, min 2x 2W (2x2.5W у пику) 

Микрофон Да, dual array 

Камера min. 0.9 megapixel, видео 30fps 1280*720, CMOS senzor 

Тастатура са позадинским осветљењем 

Додатно Читач отиска прста и подршка за "touchpad gestures" 

Батерија min 4-cell  lithium-ion (52 WHr) 

Адаптер min. 45W USB Type-C 

Оперативни систем Windows 10 Pro 64bit. Понуђена лиценца мора да буде 

нова, некоришћена и нерефабрикована. Није дозвољено понудити лиценцу 

која је раније коришћена, активирана, намењена за рефабриковане рачунаре 

или лаптопове и слично. 

Гаранција min. 36 месеци произвођачке гаранције 

ком 4 

4. Десктоп тип 1 

Минималне техничке карактеристике 

Процесор AMD Ryzen 9 3900X, основна фреквенција 3.80 GHz (boost 

4.6GHz), 12 језгра, 14 niti, 64MB Cache, 7nm, TDP 105 или  одговарајући 

Системски чипови AMD AM4 или одговарајући 

Меморија min. 32GB DDR4 3733MHz; прошириво до 128GB 

Графичка карта nVidia GeForce RTX 3070 8GB 256bit RTX 3070 GAMING X 

TRIO 

Дискови min. 1x 250GB m.2, 1x 4TB WD black 

Оптички уређај нема 

Прикључци на задњем панелу min. 1x PS/2 keyboard port, 1x PS/2 mouse port, 

1x HDMI port, 4x USB 3.2 Gen 1 ports, 2x USB 2.0/1.1 ports, 1x RJ-45 port, 3x 

audio jacks, 3x DisplayPort, 1x HDMI 

Проширења min 2 x PCI Express x16, 3x PCI Express x1 

Кућиште Midi tower 

Напајање min. 750W 

ком 1 
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Оперативни систем Без оперативног система 

Тастатура USB тастатура, YU словни распоред. Тастатура мора да буде 

произведена од стране истог произвођача као што је и произвођач рачунара. 

Миш Оптички USB, црни. Миш мора да буде произведен од стране истог 

произвођача као што је и произвођач рачунара 

Сертификати/Стандарди WEEE, RoHS. 

Гаранција 36 месеци произвођачке гаранције 

5. Десктоп тип 2 

Минималне техничке карактеристике 

Процесор Intel i3-9100 основна фреквенција 3.60GHz(4.2GHz turbo) 4C/4T, 

6MB Cache, 14nm или  одговарајући 

Chipset min. Intel H370 

Меморија min. 8GB DDR4 2666MHz, 2x меморијски слот 

Хард диск min.  1TB 7200rpm 3.5" 

Графичка карта Интегрисана на плочи или процесору 

Кућиште Tower 

Напајање min 260W, min 85% efficient, active PFC 

Оптички уређај DVD+-RW 

Тастатура USB, истог произвођача као и рачунар 

Миш Оптички, USB, истог произвођача као и рачунар 

Конектори и проширења min. 1 x M.2 конектор (Storage), 1 x M.2 конектор 

(wireless) , 1x half height PCIe x16, 3x half height PCIe x1,  

8 x USB port од којих минимално 4x USB 3.1 (од којих минимално 2x 

USB3.1 са предње стране), min 4x USB 2.0 portova(од којих минимално 2x 

USB 2.0 са предње стране и минимално 2 sa SmartPower On), 1x display port, 

1 x HDMI, 1 x RJ-45 (Gigabit), 1 x универзални аудио прикључак, 1 x Line-

Out 

Оперативни систем Windows 10 PRO, понуђена лиценца мора да буде нова, 

нерефабрикована. Није дозвољено нудити лиценцу која је коришћена, 

намењена за ребариковане рачунаре и лаптопе и слично. 

Сертификати/стандарди Energy star, EPEAT registered, RoHS, TCO Certified,  

WEEE 

Гаранција мин. 36 месеци произвођачке гаранције 

ком 10 

6. Десктоп тип 3 

Минималне техничке карактеристике 

Процесор Intel i3-9100 основна фреквенција 3.60GHz(4.2GHz turbo) 4C/4T, 

6MB Cache, 14nm или  одговарајући 

Chipset min. Intel H370 

Меморија min. 8GB DDR4 2666MHz, 2x меморијски слот 

Хард диск min.  256GB SSD 

Графичка карта Интегрисана на плочи или процесору 

Кућиште Tower 

Напајање min 260W, min 85% efficient, active PFC 

Оптички уређај DVD+-RW 

Тастатура USB, истог произвођача као и рачунар 

Миш Оптички, USB, истог произвођача као и рачунар 

Конектори и проширења min. 1 x M.2 конектор (Storage), 1 x M.2 конектор 

(wireless) , 1x half height PCIe x16, 3x half height PCIe x1,  

8 x USB port од којих минимално 4x USB 3.1 (од којих минимално 2x 

USB3.1 са предње стране), min 4x USB 2.0 portova(од којих минимално 2x 

USB 2.0 са предње стране и минимално 2 sa SmartPower On), 1x display port, 

1 x HDMI, 1 x RJ-45 (Gigabit), 1 x универзални аудио прикључак, 1 x Line-

Out 

Оперативни систем Windows 10 PRO, понуђена лиценца мора да буде нова, 

нерефабрикована. Није дозвољено нудити лиценцу која је коришћена, 

намењена за ребариковане рачунаре и лаптопе и слично. 

Сертификати/стандарди Energy star, EPEAT registered, RoHS, TCO Certified,  

WEEE 

Додатно 2x монитор истог произвођача као и рачунар 

кпл 1 
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min. 27", min. 1.920 x 1.080, 16:09, IPS, max. 5ms, min. 1000:1, min. 300 cd/m², 

min. 178/178(H/V), min. 1x DP1.2, 1x HDMI1.4, 1x VGA, 3x USB3.0, 2x 

USB2.0, Energy Star, EPEAT Gold, RoHS, TCO, Arsenic free glass, Mercury 

free panel, Height-adjustable stand(130mm), tilt(-5° to 21°), swivel(-45° to 45°), 

pivot(-90° to 90°), security lock slot, мин. 36 месеци произвођачке гаранције 

као и на рачунар 

7. Монитор тип 1 

Минималне техничке карактеристике 

Димензије екрана min. 31.5" 

Резолуција min. 2560 x 1440 at 60Hz 

Однос страница 16:9 

Тип панела IPS 

Одзив max. 5ms 

Статички контраст (нативни) min. 1000:1 

Осветљење min. 350 cd/m² 

Угао гледања min. 178/178(H/V) 

Прикључци min. 1x DP (in), 1x HDMI, 1x USB Type-C® (USB 3.2 Gen1 (5 

Gbps) upstream port, Power Delivery PD up to 65W), 2x USB 2.0 (down stream), 

2x SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) 

Сертификати/стандарди Energy Star, EPEAT Gold, RoHS, TCO, Arsenic free 

glass, Mercury free panel 

Остало Height-adjustable stand(150mm), tilt(-5° to 21°), swivel(-30° to 30°), 

pivot(-90° to 90°), security lock slot 

Гаранција мин. 36 месеци произвођачке гаранције 

Напомена монитор мора да буде од истог произвођача као и десктоп тип 3 

ком 3 

8. Монитор тип 2 

Минималне техничке карактеристике 

Димензије екрана min. 27" 

Резолуција min. 1.920 x 1.080 

Однос страница 16:09 

Тип панела IPS 

Одзив max. 5ms 

Статички контраст (нативни) min. 1000:1 

Осветљење min. 300 cd/m² 

Угао гледања min. 178/178(H/V) 

Прикључци min. 1x DP1.2, 1x HDMI1.4, 1x VGA, 3x USB3.0, 2x USB2.0 

Сертификати/стандарди Energy Star, EPEAT Gold, RoHS, TCO, Arsenic free 

glass, Mercury free panel 

Остало Height-adjustable stand(130mm), tilt(-5° to 21°), swivel(-45° to 45°), 

pivot(-90° to 90°), security lock slot 

Гаранција мин. 36 месеци произвођачке гаранције 

Напомена монитор мора да буде од истог произвођача као и десктоп тип 2 

ком 10 

9. Таблет 

Минималне техничке карактеристике 

Екран min Retina display 

10.2-inch (diagonal) LED-backlit Multi-Touch display with IPS technology 

2160-by-1620-pixel resolution at 264 pixels per inch (ppi) 

500 nits brightness 

Fingerprint-resistant oleophobic coating 

Процесор min A12 Bionic chip with 64-bit architecture 

Комуникација Wifi 

Меморија min 32GB 

Камера min 8MP camera 

ƒ/2.4 aperture 

Five-element lens 

Hybrid IR filter 

Додатно интегрисано у уређају Stereo speakers, Dual microphones for calls, 

video recording, and audio recording 

Садржај паковања Lightning to USB-C Cable 

ком 1 
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USB-C Power Adapter 

Оперативни систем iOS 14 

Гаранција 12 месеци 

10. Мултифункциони уређај 

Минималне техничке карактеристике 

Тип уређаја А4 мултифункцијски ласерски монохроматски 3-у-1 (штампач, 

скенер, копир) 

Брзина штампе min. 40ppm A4 

Резолуција штампе min. 1200dpi 

Време до штампе прве стране maks. 6.5s 

Време до прве копије maks. 6.5s 

Екран min. LCD екран, 5 линија 

Процесор min. 800 MHz 

Капацитет меморије min. 512MB, уз могућност проширења на min 1536MB 

Улазни капацитет фиока за папир min. 250 листова A4 

Капацитет вишенаменске улазне фиоке min. 100 листова A4 

Подржана дебљина папира min. 60-220g/m² из вишенаменске фиоке 

Прикључци USB 2.0, Gigabit LAN (RJ-45), USB host interface, слот за 

опциону SD/SDHC картицу картицу 

SCAN опције min. TWAIN, WIA, WSD 

Резолуција скенирања min. 600 dpi 

Тип скенираног документа TIFF, PDF, PDF/A-1 , PDF високе компресије, 

encrypted PDF, JPEG, XPS 

Брзина скенирања min. 40 ipm (300dpi, A4, црно бело, једнострано), 23 ipm 

(300dpi, A4, у боји, једнострано), 32 ipm (300dpi, A4, црно-бело, двострано), 

16ipm (300dpi, A4, у боји, двострано) 

Остало Duplex штампа, ADF, Scan-once-copy-many, Електронско сортирање, 

25% - 400% умањење - увеличавање, Копирање ID картица 

Капацитет потрошног материјала Поред уређаја и иницијалног тонера 

потребно је испоручити и оригиналне резервне тонере који ће обезбедити 

штампу од минимално 3600 страна А4 * (заједно са иницијалним тонером) 

Остали оригинални потрошни материјал (маинтанаце китс, имаге унитс, 

фотокондуктори, друм унитс, девелоперс, итд.) непходан за штампу 

минимално 100.000 страна А4 ** (заједно са инцијалним потрошним 

материјалом) 

Гаранција мин. 36 месеца произвођачке гаранције 

ком 2 

11. Принтер тип 1 

Минималне техничке карактеристике 

Тип уређаја Штампач 

Функције Ласерска штампач 

Начин штампе Монохроматски (b/w) 

Формат A4 

Процесор min 800 MHz 

Брзина штампе (А4 бwп/мин) min 40 ppm 

Време до изласка прве стране (сец.) maks 6.5 секунди 

Резолуција штампе (dpi) min 1200 dpi 

Аутоматска дуплекс штампа Да 

Капацитет меморије min 256MB 

Вишенаменско лежиште за папир (бр. листова) min 100 листова 

Подржана дебљина папира 60-220g/m2 (min.) из вишенаменског лежишта за 

папир 

Капацитет касете за папир (бр.листова) min 250 листова 60-163 g/m2 

Излазни капацитет папира (бр.листова) min 250 листова 

Портови (стандардни) USB 2.0 (Hi Speed), RJ-45, USB Host (за штампу 

директно са USB flash уређаја), слот за опционо SD/SDHC картицу 

Капацитет потрошног материјала Поред уређаја потребно је испоручити и 

довољну количину оригиналних тонера који ће обезбедити штампу од 

минимално 3600 страна А4 * (заједно са иницијалним тонером). 

Остали оригинални потрошни материјал (маинтанаце китс, имаге унитс, 

ком 11 
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фотокондуктори, итд.) непоходан за штампу минимално 100.000 страна 

страна А4 покривености 5% (заједно са инцијалним потрошним 

материјалом) 

Напонски кабл Да 

Гаранција min. 36 месеци произвођачке гаранције 

12. Скенер 

Минималне техничке карактеристике 

Тип Flatbed 

Формат A4 

Сензор MatrixCCD® 12-line, color sensor 

Лампа ReadyScan LED technology 

Дубина боја min. 48-bit Color,  16-bit greyscale 

Хардверска резолуција 6400 x 9600 dpi 

Подржане резолуције 12,800 x 12,800 dpi 

Поузданост MCBF — 30,000 cycles 

Повезивање min. 1 x USB 2.0 

Гаранција min. 12 месеци гаранције 

ком 1 

13. Бежични тастатура и миш 

Минималне техничке карактеристике 

Отпорност Spill-resistant min 60ml 

Тастаура 100 keys sa 12 integrisanih hot key, YU 

Миш Оптички, 1000dpi 

Гаранција min 12 месеци гаранције 

кпл 80 

14. SSD тип 1 

Минималне техничке карактеристике 

Капацитет min 256GB 

Брзина читања/писања 550/500 MB/s 

Величина 2.5" 

Гаранција min 12 месеци гаранције 

ком 30 

15. SSD тип 2 

Минималне техничке карактеристике 

Капацитет min 240GB 

Брзина читања/писања 560/540 MB/s 

Величина 2.5" 

Гаранција min 12 месеци гаранције 

ком 1 

16. Екстерни хард диск тип 1 

Минималне техничке карактеристике 

Капацитет min 1TB 

Интефејс USB 3.2 gen 1 

Величина до 11mm дебљина 

Гаранција min 12 месеци гаранције 

ком 23 

17. Екстерни хард диск тип 2 

Минималне техничке карактеристике 

Капацитет min 2TB 

Интефејс USB 3.2 gen 1 

Величина до 11mm дебљина 

Гаранција min 12 месеци гаранције 

ком 10 

18. Екстерни хард диск тип 3 

Минималне техничке карактеристике 

Капацитет min 4TB 

Интефејс USB 3.1 

Величина до 20mm дебљина 

Гаранција min 12 месеци гаранције 

ком 2 

19. УСБ меморије тип 1 

Минималне техничке карактеристике 

Капацитет min 128GB 

Интефејс USB 3.1 

Величина max 60 x 25 x 10mm 

ком 2 
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Гаранција min 12 месеци гаранције 

20. УСБ меморије тип 2 

Минималне техничке карактеристике 

Капацитет min 32GB 

Интефејс USB 3.1 

Величина max 60 x 25 x 10mm 

Гаранција min 12 месеци гаранције 

ком 80 

21. Мини камера 

Минималне техничке карактеристике 

Сензор 1/2.5 type (7.20 mm) back-illuminated Exmor R CMOS Sensor 

Резолуција видеа 8.29 Megapixels (16:9) 

Процесор слике BIONZ X image processor 

Сочиво ZEISS Vario-Sonnar T 

Оптички зум min 20x 

Дигитални зум min 250x 

Екран min 7.5 cm (3.0 type) Clear Photo LCD display (460,800 dots) Wide 

(16:9) 

Микрофон Интегрисан 

Бежична комуникација Wifi, NFC 

Батерија InfoLITHIUM with AccuPowerTM Meter System (V Series) 

Гаранција min 12 месеци гаранције 

ком 3 

22. Слушалице 

Минималне техничке карактеристике 

Тип Наглавне, преко ушију затворени тип 

Капацитет min 1000mW 

Имбенданција 24 Om 

Фреквентни одзив 10-24000Hz 

Остељивост 98 db/mW 

Врста кабла Tip Y 

Дужина кабла min 1.2m 

Гаранција min 12 месеци гаранције 

ком 30 

23. Bluetooth звучник 

Минималне техничке карактеристике 

Врста Woofer L/R - Visokotonac L/R 

Функције NFC, handsfree 

Bluetooth min 5.0 

Интефејс 1x мини стерео прикључак, 1x USB A 

Батерија Трајање 24h 

Додатно IP67 заштита од воде 

Гаранција min 12 месеци гаранције 

ком 10 

24. Диктафон 

Минималне техничке карактеристике 

Број фајлова min 5000 

Формат снимања MP3/L-PCM 

Уграђена меморија min 4GB 

Микрофон Интегрисан, стерео 

Време снимања до мин 159 сати 

Напајање 2x AAA батерије 

Гаранција min 12 месеци гаранције 

ком 10 

25. Рачунска машина 

Минималне техничке карактеристике 

Тип 12x digits printing calculator 

Брзина штампе 4,1 lines/sec 

Екран min 12x digit Fluorescent display 

Додатно Прерачунавање пореза, селектовање децимала, заокруживање, 

меморисање, две боје штампе (црна и црвена) 

Гаранција min 12 месеци гаранције 

ком 2 
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Образац 4. 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 
 

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

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75 Закона, и то: 

      1.   Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75 ст 

1 тач. 1) Закона); 

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 (чл. 75 ст. 1 тач. 2) Закона); 

3. 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 (чл. 75 ст. 1 

тач. 4) Закона); 

4. Да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона;). Понуђач је дужан да 

има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке.  

4.1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76 Закона, и то:  

1) Технички капацитет: 

- Понуђач је дужан да, уз понуду,  достави доказ да располаже неопходним 

техничким капацитетом  и то: 

1. да поседује систем праћења захтева за сервисом и техничком помоћи 

(тикетинг систем) и систем директне комуникације с оператером (онлине помоћ) 

на сопственом порталу који мора поседовати следеће минималне 

функционалности:  

• Праћење тока захтева за техничком подршком од подношења до реализације  

• Генерисање тикета различитог типа, са различитим статусима и историјатом 

(тикет отворен, дијагностика у току, сервисер на путу, интервенција завршена, 

тикет затворен)  

• Могућност прегледа свих тикета Наручиоца, у реалном времену  

• Могућност прегледа отворених/затворених тикета  

• Могућност комуникације са техничарем и сервисером кроз тикетинг систем  

• Могућност отварања новог тикета преко тикетинг апликације, након приступа 

апликацији коришћењем додељених приступних параметара  

• Могућност праћења времена одзива/пријема емаила приликом отварања новог 

тикета  

• Могућност праћења времена одзива/пријема емаила приликом промене статуса 

тикета (тикет отворен, дијагностика у току, сервисер на путу, интервенција 

завршена, тикет затворен)  

• Могућност обавештавања када је тикет затворен  

• Могућност генерисања извештаја свих сервисних интервенција за текући и 

претходни месец (извештај на емаил, HLS и HTML облик, у захтевано време)  

• Могућност онлине комуникације у реалном времену са сервисером и 

техничаром.  

• Максимално време одзива и за тикетинг систем и за онлине помоћ: 15 минута. 
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2) Пословни капацитет 

- Понуђач мора да достави потврду о произвођачкој гаранцији за понуђену опрему за 

коју је у техничкој спецификацији наведено да се захтева гаранција произвођача 36 

месеци и дуже 

- Понуђач мора да достави техничке спецификације произвођача за сву понуђену 

опрему из којих се недвосмислено може потврдити да понуђена опрема испуњава 

минималне техничке карактеристике 

 

4.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80 Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75 став 1 тач. 1) до 4) Закона и услов 

из члана 75 став 1 тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.   

4.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75 став 1 тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

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

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

 

2) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

1) Услов из чл. 75 ст. 1 тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75 ст. 1 тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно 

уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 

достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.  
3) Услов из чл. 75 ст. 1 тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5– Доказ: Потврда ако за ту област постоји. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

1) Технички капацитет – Докази: Изјава на меморандуму Понуђача, дата под пуном 

моралном, материјалном и кривичном одговорношћу са јасно наведеним линком (тј 

интернет адресом) на којој се недвосмислено може утврдити испуњеност дефинисаног 

услова. НАПОМЕНА: Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда на 

одговарајући начин провери испуњеност сваког од наведених захтева (додељивањем 

привремених приступних параметара и сл.). Потврда произвођача или локалног 
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представништва произвођача надлежног за територију Србије са назнаком тендера за 

који се врши набавка, уколико је документ на страном језику, Наручилац задржава право 

да у фази стручне оцене понуда захтева да се достави  превод истог  на српски језик који 

мора бити оверенод стране судског тумача. Потврда произвођача или локалног 

представништва произвођача надлежног за територију Србије са назнаком тендера за 

који се врши набавка, уколико је документ на страном језику, Наручилац задржава право 

да у фази стручне оцене понуда захтева да се достави  превод истог  на српски језик који 

мора бити оверен од стране судског тумача. Tехничке спецификације произвођача за сву 

понуђену опрему из којих се недвосмислено може потврдити да понуђена опрема 

испуњава минималне техничке карактеристике.Техничке спецификације произвођача 

могу бити достављене и на Енглеском језику. 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене 

доказе да испуњава услове из члана 75 став 1 тач. 1) до 4), а доказ из члана 75 став 1 тач. 5) Закона, дужан је 

да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе 

да испуњава услове из члана 75 став 1 тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75 став 1 тач. 5) Закона, за део 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за 

јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе 

доказ из чл.  75 ст. 1 тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на 

интернет страници Агенције за привредне регистре. 

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. 

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. 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 органа те државе. 

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

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 

уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

Достављене узорке понуђач може преузети након доношења одлуке о додели уговора, односно оквирног 

споразума.  
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Образац 5. 

 
 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
   
 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА   

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену тако да се са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. 

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. 

Понуду доставити на адресу наручиоца: Институт за српски језик САНУ, Београд, Кнез 

Михаилова бр. 36, први спрат, соба 106, са назнаком „Понуда за јавну набавку у отвореном 

поступку  набавка добара – рачунарска опрема, број 2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“.  

  

Понуда се сматра благовременом, уколико је примљена од стране наручиоца до дана 

16.12.2020., до 11 часова. 
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 

понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

 

 Обавезна садржина понуде: Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 

1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (Образац број 6); 

2) попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве понуђача о испуњавању 

услова за учешће у поступку ( Oбразац број 4, одељак 3); 

3) попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве подизвођача о испуњавању 

услова за учешће у поступку  (Oбразац број 4, одељак 3); 

4) Модел уговора (Образац  број 7); 

5) Образац трошкова припреме понуде (Образац број 8); 

  6)   Образац изјаве о независној понуди (Образац број 9) 

 

 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка није обликована по партијама 

 

 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВА ПОНУДЕ  

У року за подношење понуда 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: Институт за српски језик 

САНУ, Београд, Кнез Михаилова бр. 36, први спрат, соба 106, са назнаком: 

1.) “Измена понуде за јавну набавку број 2/2020 набавка добара – рачунарска опрема - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

2.) “Допуна понуде за јавну набавку број 2/2020 набавка добара – рачунарска опрема - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

3.) “Опозив понуде за јавну набавку број број 2/2020 набавка добара – рачунарска опрема - 

НЕ ОТВАРАТИ” или 

4.) “Измена и допуна понуде за јавну набавку број 2/2020 набавка добара – рачунарска 

опрема - НЕ ОТВАРАТИ” или 

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. 

 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

У обрасцу понуде (образац 6), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно  да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. 

 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде (образац 

6), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке које ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача. 

Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 

у обрасцу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

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. став 4. тачка 1 до 6. Закона и то податке о: 
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1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

2. Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

4. Понуђачу који ће издати рачун, 

5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање и 

6. 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 

обрасцу 4 конкурсне документације, 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. 

 

 

9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И РОКА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА,  

    ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ     

    ПОНУДЕ: 

 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 

- Начин плаћања одређује понуђач у оквиру своје понуде.  

- Наручилац је предвидео авансно плаћање.  

- Исплата се врши на текући рачун понуђача. 

 

 

Захтев у погледу рока испоруке: 

- Рок испоруке одређује понуђач у оквиру своје понуде а не сме бити дужи од 45 дана. 

 

 

Захтев у погледу рока важења понуде: 

- Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда (члан 90. ЗЈН)  

- У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику захтева од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

- Понуђач који прихвати продужење рока важења понуде, не може мењати понуду. 

- Потписивањем обрасца Модел Уговора понуђач потврђује да ће се придржавати ових 

захтева  наручиоца. 

 

 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У    

      ПОНУДИ 

 Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, порез на додату 

вредност мора бити посебно исказан и укупна цена, с тим да ће се за оцену понуде узимати у 

обзир цена без пореза на додату вредност. 

           Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра 

меродавним. 
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11. 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 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. 
 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И  

      РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 У случају да уговор буде додељен понуђачу који је понудио авансно плаћање, тај понуђач 

је дужан да наручиоцу, на име средства обезбеђења, у тренутку закључења уговора достави  

бланко сопствену меницу као гаранцију за повраћај авансног плаћања, менично овлашћење и 

фотокопију картона депонованих потписа. Меница мора да буде у висини плаћеног аванса са 

ПДВ-ом. 
 

Наручилац неће исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.  
 
 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА  

      ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ  

      ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ    

      ПОНУДА 

Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 

електронским путем на e-mail snezana.nesic@isj.sanu.ac.rs тражити од наручиоца додатне 

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

рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана 

пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће 

ту информацију доставити свим другим лицима која су примила конкурсну документацију и 

објавити је на Порталу. 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, 

заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Институт за српски језик САНУ, Кнез 

Михаилова бр. 36, 11000 Београд, са напоменом ”Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације - јавна набавка број 2/2020 набавка добара – рачунарска 

опрема. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 (пет) или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење  о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења, нити да допуњује 

конкурсну документацију. 

 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено. 

mailto:snezana.nesic@isj.sanu.ac.rs
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 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин предвиђен чланом 20. 

Закона.  
 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И  

      КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

Након отварања понуда, 16.12.2020. године, наручилац може приликом стручне оцене 

понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши контролу (увид) код 

понуђача односно његовог подизвођача (члан 93. Закона) 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен 

рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу код понуђача, као и 

код његовог подизвођача. 

 Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака, уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, нaручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

   

16.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:  

“Најнижа понуђена цена“. 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШТИ  

      ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА  

      СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ 

 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као најповољнија понуда 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке.   

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да 

је ималац права интелектуалне својине (Образац Изјаве из образац 4, одељак 3). 

 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ  

      ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

односно пословно удружење у име наведених лица. 

 Захтев за заштиту права се подноси Републичкој комисији за заштиту права, а предаје 

наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права 

се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права. 

 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 ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке односно објавити на 

Порталу управе, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева. 

 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина јавног позива 

или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране 
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наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том 

случају подношењем захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

 После доношења одлуке о додели уговора у складу са чланом 108. став 3. Закона о јавним 

набавкама или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за подношење 

захтева за заштиту права је 5 (пет) 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. 

  

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 

8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. ЗЈН. 

 Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до 

доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права 

на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

 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. 
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Образац 6. 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 

Понуда бр. _____________ од _______________ године за јавну набавку број 2/2020., набавка 

добара – рачунарска опрема. 

 

 

1.) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача  

Адреса и седиште понуђача  

Матични број понуђача  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Електронска адреса понуђача (e-mail)  

Телефон  

Факс  

Број рачуна понуђача и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 
2.) ПОНУДУ ПОДНОСИ 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Напомена:  
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 

подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду 

подноси група понуђача.  
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3.)  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) Назив подизвођача  

 Адреса   

 Матични број   

 Порески идентификациони број (ПИБ)  

 Име особе за контакт  

 Проценат укупне вредности набавке који ће извршити 

подизвођач 
 

 Део предмета набавке који ће извршити подизвођач  

2) Назив подизвођача  

 Адреса  

 Матични број  

 Порески идентификациони број (ПИБ)  

 Име особе за контакт  

 Проценат укупне вредности набавке који ће извршити 

подизвођач 
 

 Део предмета набавке који ће извршити подизвођач  

 

 
Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 

се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

понуђача. 
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4.) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди  

 Адреса  

 Матични број  

 Порески идентификациони број (ПИБ)  

 Име особе за контакт  
2) Назив учесника у заједничкој понуди  

 Адреса  

 Матични број  

 Порески идентификациони број (ПИБ)  

 Име особе за контакт  
3) Назив учесника у заједничкој понуди  

 Адреса  

 Матични број  

 Порески идентификациони број (ПИБ)  

 Име особе за контакт  
 

 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да 

се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди 
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5.)  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- НАБАВКА ДОБАРА 

 

Набавка добара – рачунарска опрема,  јавна набавка бр. 2/2020. 

 

р.б. Назив јединица 

мере 
Количина Јединачна 

цена без ПДВ 
П Д В Јединачна 

цена са ПДВ 

Укупна 

цена без 

ПДВ 

Укупна 

цена са 

ПДВ 

1. Лаптоп тип 1 

Минималне техничке 

карактеристике 
Екран  min. 15.6" full HD 

(1920x1080), WVA, Anti 

glare, минималнo 300 nits 

осветљење, хоризонтални 

угао видљивости min +/-

85°, вертикални угао 

видљивости min +/-85° 

Процесор  Intel Core i5-

1035G1, основна 

фреквенција 1.00GHz 

(turbo min 3.60GHz), 4 

језгра, 8 нити , 6MB 

Cache, 14nm или  

одговарајући 

Меморија  min. 4GB rama 

DDR4, 3200MHz, 2x slot, 

прошириво до min 32GB 

Хард диск  min. 256GB 

SSD, уређај мора да има 

могућност истовременог 

убацивања 2x M.2 SSD 

Графичка карта  NVIDIA 

GeForce MX330 2GB 

GDDR5 

Мрежа  min. Wifi 

2.4GHz/5GHz, 64bit/128bit 

енкрипција, AES-CCMP, 

TKIP, Bluetooth 5.0  

Прикључци  min. SD 

читач меморијских 

картица, 1x RJ-45, 1x 

USB3.2 Type-C са Display 

port модом и power 

delivery, 2x USB3.2 Type-

A, 1x универзални audio 

jack, 1x HDMI, 1x security 

slot 

Интерни конектори  

Минимално 3x M.2 

Конектора 

Звучници  Да, стерео min 

2.5W по каналу 

Микрофон  Да, са 

функцијом умањења буке 

Камера  min. 0.92mpx, hd 

видео на 30fps, CMOS 

сензор, минимални 

дијагонални угао 

видљивости 74,9° 

ком 22 
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Тастатура  US, са 

одвојеним нумеричким 

делом и позадинским 

осветљењем 

Touchpad  Са подршком за 

истовремено коришћење 

више прстију истовремено 

Батерија  min. Polymer 

battery, 3 cell 40WHr 

Адаптер  min. 65W AC 

адаптер 

Оперативни систем  

Windows 10 Home. 

Понуђена лиценца мора да 

буде нова, некоришћена и 

нерефабрикована. Није 

дозвољено понудити 

лиценцу која је раније 

коришћена, активирана, 

намењена за 

рефабриковане рачунаре 

или лаптопове и слично. 

Гаранција  min. 36 месеци 

произвођачке гаранције 
2. Лаптоп тип 2 

Минималне техничке 

карактеристике 
Екран  min. 15.6" full HD 

(1920x1080), WVA, Anti 

glare, минимално 300 nits 

осветљење, хоризонтални 

угао видљивости min +/-

85°, вертикални угао 

видљивости min +/-85° 

Процесор  Intel Core i7-

1065G7, основна 

фреквенција 1.30GHz 

(turbo min 3.90GHz), 4 

језгра, 8 niti , 8MB Cache, 

14nm или  одговарајући 

Меморија  min. 8GB rama 

DDR4, 3200MHz, 2x slot, 

прошириво до min 32GB 

Хард диск  min. 256GB 

SSD, уређај мора да има 

могућност истовременог 

убацивања 2x M.2 SSD 

Графичка карта  NVIDIA 

GeForce MX330 2GB 

GDDR5 

Мрежа  min. Wifi 

2.4GHz/5GHz, 64bit/128bit 

енкрипција, AES-CCMP, 

TKIP, Bluetooth 5.0 

Прикључци  min. SD 

читач меморијских 

картица, 1x RJ-45, 1x 

USB3.2 Type-C sa Display 

port модом и power 

ком 1 
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delivery, 2x USB3.2 Type-

A, 1x универзални audio 

jack, 1x HDMI, 1x security 

slot 

Интерни конектори   

Минимално 3x M.2 

Конектора, 

Звучници  Да, stereo min 

2.5W по каналу 

Микрофон  Да, са 

функцијом умањења буке 

Камера  min. 0.92mpx, hd 

видео на 30fps, CMOS 

сензор, минимални 

дијагонални угао 

видљивости 74,9° 

Тастатура  US, са 

одвојеним нумеричким 

делом и позадинским 

осветљењем 

Touchpad  Са подршком за 

истовремено коришћење 

више прстију истовремено 

Батерија  min. Polymer 

battery, 3 cell 40WHr 

Адаптер  min. 65W AC 

адаптер 

Оперативни систем  

Windows 10 Home. 

Понуђена лиценца мора да 

буде нова, некоришћена и 

нерефабрикована. Није 

дозвољено понудити 

лиценцу која је раније 

коришћена, активирана, 

намењена за 

рефабриковане рачунаре 

или лаптопове и слично. 

Гаранција  min. 36 месеци 

произвођачке гаранције 

3. Лаптоп тип 3 

Минималне техничке 

карактеристике 

Екран min. 13.3", 

1920x1080, Infinity Edge, 

Anti-Reflective, 400 nits, 

1000:1, 60Hz, 30ms, угао 

гледања +/- 89 степени 

Процесор Intel Core   i5-

10210U, основна 

фреквенција 1.6GHz (turbo 

4.20GHz), 4 језгра, 8 niti, 

6MB Cache, 14nm или  

одговарајући 

Меморија min. 8GB DDR3 

2133Mh 

Хард диск min. 512GB M.2 

PCIe NVMe SSD 

Графичка карта min. 
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Интегрисана на плочи или 

процесору 

Мрежа min. Killer 

AX1650W 802.11 a/b/g, 

Bluetooth 5, са 

енкрипцијом 64-bit/128-bit 

WEP, AES-CCMP, TKIP 

Прикључци min. 2x 

Thunderbolt 3 (USB Type-

C) sa "power delivery", 1 x 

USB 3.1 Type-C Gen 2 sa 

"power delivery" i Display 

port, microSD читач 

картица, security cable slot, 

1x headset port 

Оптички уређај нема 

Звучници Да, min 2x 2W 

(2x2.5W у пику) 

Микрофон Да, dual array 

Камера min. 0.9 megapixel, 

видео 30fps 1280*720, 

CMOS senzor 

Тастатура са позадинским 

осветљењем 

Додатно Читач отиска 

прста и подршка за 

"touchpad gestures" 

Батерија min 4-cell  

lithium-ion (52 WHr) 

Адаптер min. 45W USB 

Type-C 

Оперативни систем 

Windows 10 Pro 64bit. 

Понуђена лиценца мора да 

буде нова, некоришћена и 

нерефабрикована. Није 

дозвољено понудити 

лиценцу која је раније 

коришћена, активирана, 

намењена за 

рефабриковане рачунаре 

или лаптопове и слично. 

Гаранција min. 36 месеци 

произвођачке гаранције 

4. Десктоп тип 1 

Минималне техничке 

карактеристике 

Процесор AMD Ryzen 9 

3900X, основна 

фреквенција 3.80 GHz 

(boost 4.6GHz), 12 језгра, 

14 niti, 64MB Cache, 7nm, 

TDP 105 или  

одговарајући 

Системски чипови AMD 

AM4 или одговарајући 

Меморија min. 32GB 

DDR4 3733MHz; 

прошириво до 128GB 
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Графичка карта nVidia 

GeForce RTX 3070 8GB 

256bit RTX 3070 GAMING 

X TRIO 

Дискови min. 1x 250GB 

m.2, 1x 4TB WD black 

Оптички уређај нема 

Прикључци на задњем 

панелу min. 1x PS/2 

keyboard port, 1x PS/2 

mouse port, 1x HDMI port, 

4x USB 3.2 Gen 1 ports, 2x 

USB 2.0/1.1 ports, 1x RJ-45 

port, 3x audio jacks, 3x 

DisplayPort, 1x HDMI 

Проширења min 2 x PCI 

Express x16, 3x PCI 

Express x1 

Кућиште Midi tower 

Напајање min. 750W 

Оперативни систем Без 

оперативног система 

Тастатура USB тастатура, 

YU словни распоред. 

Тастатура мора да буде 

произведена од стране 

истог произвођача као 

што је и произвођач 

рачунара. 

Миш Оптички USB, црни. 

Миш мора да буде 

произведен од стране 

истог произвођача као 

што је и произвођач 

рачунара 

Сертификати/Стандарди 

WEEE, RoHS. 

Гаранција 36 месеци 

произвођачке гаранције 

5. Десктоп тип 2 

Минималне техничке 

карактеристике 

Процесор Intel i3-9100 

основна фреквенција 

3.60GHz(4.2GHz turbo) 

4C/4T, 6MB Cache, 14nm 

или  одговарајући 

Chipset min. Intel H370 

Меморија min. 8GB DDR4 

2666MHz, 2x меморијски 

слот 

Хард диск min.  1TB 

7200rpm 3.5" 

Графичка карта 

Интегрисана на плочи или 

процесору 

Кућиште Tower 

Напајање min 260W, min 

85% efficient, active PFC 
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Оптички уређај DVD+-

RW 

Тастатура USB, истог 

произвођача као и рачунар 

Миш Оптички, USB, истог 

произвођача као и рачунар 

Конектори и проширења 

min. 1 x M.2 конектор 

(Storage), 1 x M.2 

конектор (wireless) , 1x 

half height PCIe x16, 3x 

half height PCIe x1,  

8 x USB port од којих 

минимално 4x USB 3.1 (од 

којих минимално 2x 

USB3.1 са предње стране), 

min 4x USB 2.0 portova(од 

којих минимално 2x USB 

2.0 са предње стране и 

минимално 2 sa 

SmartPower On), 1x display 

port, 1 x HDMI, 1 x RJ-45 

(Gigabit), 1 x универзални 

аудио прикључак, 1 x 

Line-Out 

Оперативни систем 

Windows 10 PRO, 

понуђена лиценца мора да 

буде нова, 

нерефабрикована. Није 

дозвољено нудити 

лиценцу која је 

коришћена, намењена за 

ребариковане рачунаре и 

лаптопе и слично. 

Сертификати/стандарди 

Energy star, EPEAT 

registered, RoHS, TCO 

Certified,  WEEE 

Гаранција мин. 36 месеци 

произвођачке гаранције 

6. Десктоп тип 3 

Минималне техничке 

карактеристике 

Процесор Intel i3-9100 

основна фреквенција 

3.60GHz(4.2GHz turbo) 

4C/4T, 6MB Cache, 14nm 

или  одговарајући 

Chipset min. Intel H370 

Меморија min. 8GB DDR4 

2666MHz, 2x меморијски 

слот 

Хард диск min.  256GB 

SSD 

Графичка карта 

Интегрисана на плочи или 

процесору 

Кућиште Tower 
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Напајање min 260W, min 

85% efficient, active PFC 

Оптички уређај DVD+-

RW 

Тастатура USB, истог 

произвођача као и рачунар 

Миш Оптички, USB, истог 

произвођача као и рачунар 

Конектори и проширења 

min. 1 x M.2 конектор 

(Storage), 1 x M.2 

конектор (wireless) , 1x 

half height PCIe x16, 3x 

half height PCIe x1,  

8 x USB port од којих 

минимално 4x USB 3.1 (од 

којих минимално 2x 

USB3.1 са предње стране), 

min 4x USB 2.0 portova(од 

којих минимално 2x USB 

2.0 са предње стране и 

минимално 2 sa 

SmartPower On), 1x display 

port, 1 x HDMI, 1 x RJ-45 

(Gigabit), 1 x универзални 

аудио прикључак, 1 x 

Line-Out 

Оперативни систем 

Windows 10 PRO, 

понуђена лиценца мора да 

буде нова, 

нерефабрикована. Није 

дозвољено нудити 

лиценцу која је 

коришћена, намењена за 

ребариковане рачунаре и 

лаптопе и слично. 

Сертификати/стандарди 

Energy star, EPEAT 

registered, RoHS, TCO 

Certified,  WEEE 

Додатно 2x монитор истог 

произвођача као и рачунар 

min. 27", min. 1.920 x 

1.080, 16:09, IPS, max. 

5ms, min. 1000:1, min. 300 

cd/m², min. 178/178(H/V), 

min. 1x DP1.2, 1x 

HDMI1.4, 1x VGA, 3x 

USB3.0, 2x USB2.0, 

Energy Star, EPEAT Gold, 

RoHS, TCO, Arsenic free 

glass, Mercury free panel, 

Height-adjustable 

stand(130mm), tilt(-5° to 

21°), swivel(-45° to 45°), 

pivot(-90° to 90°), security 

lock slot, мин. 36 месеци 

произвођачке гаранције 
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као и на рачунар 

7. Монитор тип 1 

Минималне техничке 

карактеристике 

Димензије екрана min. 

31.5" 

Резолуција min. 2560 x 

1440 at 60Hz 

Однос страница 16:9 

Тип панела IPS 

Одзив max. 5ms 

Статички контраст 

(нативни) min. 1000:1 

Осветљење min. 350 cd/m² 

Угао гледања min. 

178/178(H/V) 

Прикључци min. 1x DP 

(in), 1x HDMI, 1x USB 

Type-C® (USB 3.2 Gen1 (5 

Gbps) upstream port, Power 

Delivery PD up to 65W), 2x 

USB 2.0 (down stream), 2x 

SuperSpeed USB 5Gbps 

(USB 3.2 Gen1) 

Сертификати/стандарди 

Energy Star, EPEAT Gold, 

RoHS, TCO, Arsenic free 

glass, Mercury free panel 

Остало Height-adjustable 

stand(150mm), tilt(-5° to 

21°), swivel(-30° to 30°), 

pivot(-90° to 90°), security 

lock slot 

Гаранција мин. 36 месеци 

произвођачке гаранције 

Напомена монитор мора 

да буде од истог 

произвођача као и десктоп 

тип 3 
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8. Монитор тип 2 

Минималне техничке 

карактеристике 

Димензије екрана min. 27" 

Резолуција min. 1.920 x 

1.080 

Однос страница 16:09 

Тип панела IPS 

Одзив max. 5ms 

Статички контраст 

(нативни) min. 1000:1 

Осветљење min. 300 cd/m² 

Угао гледања min. 

178/178(H/V) 

Прикључци min. 1x DP1.2, 

1x HDMI1.4, 1x VGA, 3x 

USB3.0, 2x USB2.0 

Сертификати/стандарди 

Energy Star, EPEAT Gold, 

RoHS, TCO, Arsenic free 
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glass, Mercury free panel 

Остало Height-adjustable 

stand(130mm), tilt(-5° to 

21°), swivel(-45° to 45°), 

pivot(-90° to 90°), security 

lock slot 

Гаранција мин. 36 месеци 

произвођачке гаранције 

Напомена монитор мора 

да буде од истог 

произвођача као и десктоп 

тип 2 

9. Таблет 

Минималне техничке 

карактеристике 

Екран min Retina display 

10.2-inch (diagonal) LED-

backlit Multi-Touch display 

with IPS technology 

2160-by-1620-pixel 

resolution at 264 pixels per 

inch (ppi) 

500 nits brightness 

Fingerprint-resistant 

oleophobic coating 

Процесор min A12 Bionic 

chip with 64-bit architecture 

Комуникација Wifi 

Меморија min 32GB 

Камера min 8MP camera 

ƒ/2.4 aperture 

Five-element lens 

Hybrid IR filter 

Додатно интегрисано у 

уређају Stereo speakers, 

Dual microphones for calls, 

video recording, and audio 

recording 

Садржај паковања 

Lightning to USB-C Cable 

USB-C Power Adapter 

Оперативни систем iOS 14 

Гаранција 12 месеци 
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10. Мултифункциони уређај 

Минималне техничке 

карактеристике 

Тип уређаја А4 

мултифункцијски 

ласерски монохроматски 

3-у-1 (штампач, скенер, 

копир) 

Брзина штампе min. 

40ppm A4 

Резолуција штампе min. 

1200dpi 

Време до штампе прве 

стране maks. 6.5s 

Време до прве копије 

maks. 6.5s 
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Екран min. LCD екран, 5 

линија 

Процесор min. 800 MHz 

Капацитет меморије min. 

512MB, уз могућност 

проширења на min 

1536MB 

Улазни капацитет фиока 

за папир min. 250 листова 

A4 

Капацитет вишенаменске 

улазне фиоке min. 100 

листова A4 

Подржана дебљина 

папира min. 60-220g/m² из 

вишенаменске фиоке 

Прикључци USB 2.0, 

Gigabit LAN (RJ-45), USB 

host interface, слот за 

опциону SD/SDHC 

картицу картицу 

SCAN опције min. 

TWAIN, WIA, WSD 

Резолуција скенирања 

min. 600 dpi 

Тип скенираног 

документа TIFF, PDF, 

PDF/A-1 , PDF високе 

компресије, encrypted 

PDF, JPEG, XPS 

Брзина скенирања min. 40 

ipm (300dpi, A4, црно 

бело, једнострано), 23 ipm 

(300dpi, A4, у боји, 

једнострано), 32 ipm 

(300dpi, A4, црно-бело, 

двострано), 16ipm (300dpi, 

A4, у боји, двострано) 

Остало Duplex штампа, 

ADF, Scan-once-copy-

many, Електронско 

сортирање, 25% - 400% 

умањење - увеличавање, 

Копирање ID картица 

Капацитет потрошног 

материјала Поред уређаја 

и иницијалног тонера 

потребно је испоручити и 

оригиналне резервне 

тонере који ће обезбедити 

штампу од минимално 

3600 страна А4 * (заједно 

са иницијалним тонером) 

Остали оригинални 

потрошни материјал 

(маинтанаце китс, имаге 

унитс, фотокондуктори, 

друм унитс, девелоперс, 

итд.) непходан за штампу 
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минимално 100.000 страна 

А4 ** (заједно са 

инцијалним потрошним 

материјалом) 

Гаранција мин. 36 месеца 

произвођачке гаранције 

11. Принтер тип 1 

Минималне техничке 

карактеристике 

Тип уређаја Штампач 

Функције Ласерска 

штампач 

Начин штампе 

Монохроматски (b/w) 

Формат A4 

Процесор min 800 MHz 

Брзина штампе (А4 

бwп/мин) min 40 ppm 

Време до изласка прве 

стране (сец.) maks 6.5 

секунди 

Резолуција штампе (dpi) 

min 1200 dpi 

Аутоматска дуплекс 

штампа Да 

Капацитет меморије min 

256MB 

Вишенаменско лежиште 

за папир (бр. листова) min 

100 листова 

Подржана дебљина 

папира 60-220g/m2 (min.) 

из вишенаменског 

лежишта за папир 

Капацитет касете за папир 

(бр.листова) min 250 

листова 60-163 g/m2 

Излазни капацитет папира 

(бр.листова) min 250 

листова 

Портови (стандардни) 

USB 2.0 (Hi Speed), RJ-45, 

USB Host (за штампу 

директно са USB flash 

уређаја), слот за опционо 

SD/SDHC картицу 

Капацитет потрошног 

материјала Поред уређаја 

потребно је испоручити и 

довољну количину 

оригиналних тонера који 

ће обезбедити штампу од 

минимално 3600 страна 

А4 * (заједно са 

иницијалним тонером). 

Остали оригинални 

потрошни материјал 

(маинтанаце китс, имаге 

унитс, фотокондуктори, 
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итд.) непоходан за штампу 

минимално 100.000 страна 

страна А4 покривености 

5% (заједно са инцијалним 

потрошним материјалом) 

Напонски кабл Да 

Гаранција min. 36 месеци 

произвођачке гаранције 

12. Скенер 

Минималне техничке 

карактеристике 

Тип Flatbed 

Формат A4 

Сензор MatrixCCD® 12-

line, color sensor 

Лампа ReadyScan LED 

technology 

Дубина боја min. 48-bit 

Color,  16-bit greyscale 

Хардверска резолуција 

6400 x 9600 dpi 

Подржане резолуције 

12,800 x 12,800 dpi 

Поузданост MCBF — 

30,000 cycles 

Повезивање min. 1 x USB 

2.0 

Гаранција min. 12 месеци 

гаранције 
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13. Бежични тастатура и 

миш 

Минималне техничке 

карактеристике 

Отпорност Spill-resistant 

min 60ml 

Тастаура 100 keys sa 12 

integrisanih hot key, YU 

Миш Оптички, 1000dpi 

Гаранција min 12 месеци 

гаранције 

кпл 80 

     

14. SSD тип 1 

Минималне техничке 

карактеристике 

Капацитет min 256GB 

Брзина читања/писања 

550/500 MB/s 

Величина 2.5" 

Гаранција min 12 месеци 

гаранције 

ком 30 

     

15. SSD тип 2 

Минималне техничке 

карактеристике 

Капацитет min 240GB 

Брзина читања/писања 

560/540 MB/s 

Величина 2.5" 

Гаранција min 12 месеци 

гаранције 
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16. Екстерни хард диск тип 

1 

Минималне техничке 

карактеристике 

Капацитет min 1TB 

Интефејс USB 3.2 gen 1 

Величина до 11mm 

дебљина 

Гаранција min 12 месеци 

гаранције 

ком 23 

     

17. Екстерни хард диск тип 

2 

Минималне техничке 

карактеристике 

Капацитет min 2TB 

Интефејс USB 3.2 gen 1 

Величина до 11mm 

дебљина 

Гаранција min 12 месеци 

гаранције 
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18. Екстерни хард диск тип 

3 

Минималне техничке 

карактеристике 

Капацитет min 4TB 

Интефејс USB 3.1 

Величина до 20mm 

дебљина 

Гаранција min 12 месеци 

гаранције 
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19. УСБ меморије тип 1 

Минималне техничке 

карактеристике 

Капацитет min 128GB 

Интефејс USB 3.1 

Величина max 60 x 25 x 

10mm 

Гаранција min 12 месеци 

гаранције 

ком 2 

     

20. УСБ меморије тип 2 

Минималне техничке 

карактеристике 

Капацитет min 32GB 

Интефејс USB 3.1 

Величина max 60 x 25 x 

10mm 

Гаранција min 12 месеци 

гаранције 

ком 80 

     

21. Мини камера 

Минималне техничке 

карактеристике 

Сензор 1/2.5 type (7.20 

mm) back-illuminated 

Exmor R CMOS Sensor 

Резолуција видеа 8.29 

Megapixels (16:9) 

Процесор слике BIONZ X 

image processor 
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Сочиво ZEISS Vario-

Sonnar T 

Оптички зум min 20x 

Дигитални зум min 250x 

Екран min 7.5 cm (3.0 

type) Clear Photo LCD 

display (460,800 dots) Wide 

(16:9) 

Микрофон Интегрисан 

Бежична комуникација 

Wifi, NFC 

Батерија InfoLITHIUM 

with AccuPowerTM Meter 

System (V Series) 

Гаранција min 12 месеци 

гаранције 

22. Слушалице 

Минималне техничке 

карактеристике 

Тип Наглавне, преко 

ушију затворени тип 

Капацитет min 1000mW 

Имбенданција 24 Om 

Фреквентни одзив 10-

24000Hz 

Остељивост 98 db/mW 

Врста кабла Tip Y 

Дужина кабла min 1.2m 

Гаранција min 12 месеци 

гаранције 

ком 30 

     

23. Bluetooth звучник 

Минималне техничке 

карактеристике 

Врста Woofer L/R - 

Visokotonac L/R 

Функције NFC, handsfree 

Bluetooth min 5.0 

Интефејс 1x мини стерео 

прикључак, 1x USB A 

Батерија Трајање 24h 

Додатно IP67 заштита од 

воде 

Гаранција min 12 месеци 

гаранције 

ком 10 

     

24. Диктафон 

Минималне техничке 

карактеристике 

Број фајлова min 5000 

Формат снимања MP3/L-

PCM 

Уграђена меморија min 

4GB 

Микрофон Интегрисан, 

стерео 

Време снимања до мин 

159 сати 

Напајање 2x AAA 

батерије 

Гаранција min 12 месеци 

ком 10 
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гаранције 

25. Рачунска машина 

Минималне техничке 

карактеристике 

Тип 12x digits printing 

calculator 

Брзина штампе 4,1 

lines/sec 

Екран min 12x digit 

Fluorescent display 

Додатно Прерачунавање 

пореза, селектовање 

децимала, заокруживање, 

меморисање, две боје 

штампе (црна и црвена) 

Гаранција min 12 месеци 

гаранције 

ком 2 

     

 УКУПНО:        

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

____________________ РСД 
 

Словима: ___________________________________________________________________ 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

____________________ РСД 
 

Словима: ___________________________________________________________________ 

 

Начин плаћања 
______ % авансно 

______ % по испоруци 

 

Рок испоруке 

 

________ дана 

 

Словима: __________________________________________________ 
  

 

Гарантни период: 
 

________ месеци 

 

Словима: __________________________________________________ 
  

 

Рок важења понуде 

(најмање 60 дана) 

 

__________ дана 

 

 
           Датум          М.П.             Понуђач 

 

   ___________________             _____________________ 
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Напомена: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе  који ће попунити, 

потписати и печатом  оверити образац понуде. 
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Образац 7. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

У  Г  О  В  О  Р  

О НАБАВЦИ ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 
 

 

 Закључен у Београду дана ____________ године између: 

 

 

1. Института за српски језик САНУ, Београд, улица Кнез Михаилова бр. 36, матични број 

07017936, шифра делатности 7220, ПИБ 100042827, кога заступа директор др Јасна Влајић-Поповић, (у 

даљем тексту: Наручилац) и 

 

2. ___________________________, ул. _________________, матични број ____________, шифра 

делатности __________, ПИБ ________________, кога заступа директор ________________, (у даљем 

тексту: Понуђач). 

Подаци о подизвођачу: 

3. ___________________________, ул. _________________, матични број ____________, шифра 

делатности __________, ПИБ ________________, кога заступа директор ________________, (у даљем 

тексту: Подизвођач). 

 

 

Јавна набавка бр: 2/2020 

Број и датум Одлуке о избору најповољније понуде:__________ 

Понуда изабраног понуђача бр.____________од ______________ 

 

 

Члан 1. 

 

 Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке добара – рачунарске опреме бр. 2/2020  

- да је Понуђач доставио Понуду број ________ од ________.2020. године, која представља 

саставни део овог уговора  (у даљем тексту: Понуда) 

- да је Конкурсна документација у поступку јавне набавке добара – рачунарске опреме бр. 2/2020 

саставни део овог уговора (у даљем тексту: Конкурсна документација) 

- да је Наручилац донео Одлуку о додели Уговора број  ________ од _________.2020. године којом 

је Понуђачу доделио овај уговор. 

 

Члан 2. 

 

 Предмет овог Уговора је набавка добара – рачунарске опреме. 

Добра која су предмет Уговора ближе су дефинисани Обрасцем 3., Конкурсне 

документације и Понудом. 

 

Члан 3. 

 

 Понуђач се обавезује да испоруку рачунара изврши у свему у складу са условима 

предвиђеним Конкурсном документацијом на адресу Наручиоца, Кнез Михаилова 36 у Београду, 

канцеларија 106 на I спрату. 
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Члан 4. 

 

 Уговорена цена износи _________________ динара без ПДВ-а. 

Цена из претходног става представља укупну цену у коју су урачунати сви трошкови 
Понуђача. 

Цена је фиксна и непроменљива. 

 

Члан 5. 

 

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити на следећи начин: 

- аванс у износу од _____% од цене из члана 4. Уговора, одмах по пријему средства 

обезбеђења од Понуђача 

- _____ % у року од ____ дана од дана испоруке.  

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача број __________________ који се води код 

__________________________ банке. 

 

Члан 6. 

 

Понуђач се обавезује да у гарантном року обезбеди сервисирање опреме од стране 

овлашћених сервисера.  

Понуђач се обавезује да у гарантном року преузима опрему са адресе Наручиоца и након 

сервисирања врати на наведену адресу. 

Наручилац може из објективних разлога, након закључења уговора о јавној набавци, 

повећати обим предмета набавке највише до 5% од укупне вредности првобитно закљученог 

уговора, без спровођења поступка јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама. 

Под објективним разлогом сматрају се околности које су наступиле без кривице 

Наручиоца, које он није могао предвидети у моменту покретања поступка јавне набавке, а које су 

довеле до повећања потреба Наручиоца за предметом јавне набавке. 

 

Члан 7. 

 

Уговорне стране могу једностраном изјавом воље датом у писаном облику раскинути овај 

уговор, уз поштовање отказног рока од 15 дана од дана достављања писаног отказа. 

Понуђач је у обавези да за време отказног рока предузима све неодложне радове и радове 

чијим пропуштањем би могла бити нанета штета Наручиоцу. 

 
Члан 8. 

 

 Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове настале поводом реализације 

обавеза утврђених овим уговором решавају споразумно, а уколико до споразума не дође надлежан 

је Привредни суд у Београду. 

 

Члан 9. 

 
 Измене и допуне Уговора вришиће се у складу са Законом о јавним набавкама, 
закључивањем Анекса уговора у писаној форми. 

На све односе који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и други прописи Републике Србије. 
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Члан 10. 

 

 Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих свака уговорна страна 

задржава по три примерка. 

 

 

 П О Н У Ђ АЧ                                 Н А Р У Ч И Л А Ц 

               Институт за српски језик САНУ 

 

 

директор _______________                                   др Јасна Влајић-Поповић, научни саветник  

 

 

 
Напомена: 

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата закључење 

Уговора са садржином израженом у Моделу Уговора. 

Овај модел Уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 

Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци, након што му 

је Уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о 

реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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Образац 8. 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

У складу са чланом 88. Став 1. Закона понуђач (навести назив понуђача)   

__________________________________________________________________________ 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

 

Ред. 

Бр. 
ВРСТА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ИЗНОС ТРОШКА 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 Укупан износ трошкова припремања понуде:  

 

   

 

  

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, 

под условом да је понуђач  тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Напомена:  
Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Датум               М.П.    Понуђач 

      ______________________            _______________ 
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Образац 9. 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, понуђач (навести назив понуђача) 

__________________________________________________________________________  даје: 

 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке број 2/2020 набавка добара – рачунарска опрема, поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

                   Датум    М.П.                    Понуђач 

          _______________                   _____________ 
 

 

 

Напомена:  

            У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 

ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 

учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 


