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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОСНОВА ШКОЛА“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ВАЉЕВО 

Ул. Владимира Назора бр. 2, 14000 Ваљево 

Тел/фах 014-221-512 

Мејл:osdmnn@ptt.rs 

 

 

 

 

ПИБ: 

Матични број: 

Шифра делатности: 

Број рачуна: 

 

100078879 

07096658 

85.20  

840-157660-23 

Интернет страници Наручиоца :osdesankava.edu.rs  и  

Адреса  електронске поште: osdmnn@ptt.rs 

 

 

 

 

 

ПОЗИВ  

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  НАРУЏБЕНИЦОМ, 

број 002/15 , од 26.11.2015.године 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:НАБАВКА ДОБАРА 

“Набавка рачунарске опреме- 6 компјутера“- 

ознак из Општег реча -30230000- 
 

 

 

 

 

 

Ваљево  

Новембар 2015.год. 
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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 
 
  На основу члана 31. и 39. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” 

бројбр. 124/12,  14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 

наруџбеницом бр. 310 од 26.11. 2015. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за 

доделу и закључење уговора о јавној набавци добара. 

Назив наручиоца: ОСНОВА ШКОЛА“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ВАЉЕВО 

 

Адреса наручиоца: Ул. Владимира Назора бр. 2,  14000 Ваљево 

 

Интернет страница наручиоца: osdesankava.edu.rs   

Е-mail адреса наручиоца: osdmnn@ptt.rs 

 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности наруџбеницом 

Предмет јавне набавке: Добра 

Лице за контакт: 

Име и презиме: Михаиловић Ненад 

Функција: Директор школе 

Телефон: 014-221-512 

Е-mail адреса: osdmnn@ptt.rs 

 

 

 

Кратак опис предмета набавке:  

А.Детаљан опис предмета набавке: 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  НАРУЏБЕНИЦОМ,број 002/15 , 

од 26.11.2015.године ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:НАБАВКА ДОБАРА“Набавка 

рачунарске опреме- 6 компјутера“-ознак из Општег реча 30230000- 

1.Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом за 

понуђаче у систему ПДВ-а а понуђачи који нису у систему ПДВ-а исказују само 

укупну цену. Понуђена цена мора бити фиксна тј. не може се мењати у току 

реализације уговора.Укупну цену је потребно изразити нумерички и 

текстуално. 

2.  Рок испоруке добара-опреме:  _____ ( _____________) календарских дана од 

дана закључења уговора (максимални рок  20 календарских дана) 

3. Гарантни рок за испоручена добра: ___ ( ______ )  година, рачунајући од дана 

комисијске примопредаје добара и сачињеног записника о примопредаји  

(гарантни рок не може бити краћи од 2 године) 

4.  Уз понуду прилажемо све прилоге и обрасце тражене конкурсном 

документацијом 

5.Важност понуде: ____( ___________)календарских дана рачунајући од дана 

отварања понуда ( не може бити краћи од 30 дана) 

6.  Начин и рок плаћања: ________(_____) дана (Рок плаћања мора бити 

дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама .(„Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и 68/15), од дана 

испоруке добара на основу   документа који испоставља понуђач 

7. Место и начин испоруке : На адресу наручиоца  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 

Опис предмета садржи природу и обим добара и основна обележја 

добара, место извршења испоруке: 

Б. Обавеза поседовања посебне дозволе за обављање 

делатности: 
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Важна напомена:  

- Обавезно навести податак да ли комплетан предмет јавне 

набавке или само део испоруке добара, подлежу обавези 

поседовања посебне дозволе за обављање делатности.  

- Уколико само део добара за испоруку подлеже овој обавези 

навести који је то проценат у односу на укупну вредност 

набавке. 

Ознака предмета набавке:  

 

 

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из 

општег речника набавке: 30230000-0 

 

 

1. Право на учешће у поступку:    Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне  

услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.  Закона о јавним набавкама и доставе доказе о 

испуњености услова из наведеног члана, у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15). 

2. Предмет јавне набавке   :  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  НАРУЏБЕНИЦОМ, број 002/15 , од 

26.11.2015.године ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:НАБАВКА ДОБАРА “Набавка рачунарске опреме- 6 компјутера“- 

Ознака из Општег речника 30230000- 
3. Преузимање конкурсне документације:  Конкурсна документација се у прилогу позива доставља 

сваком понуђачу коме је упућен позив за достављање понуде. 

4.  Валута:   Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се искључиво у динарима. 

5.  Цена:        Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом за понуђаче у 

систему ПДВ-а а понуђачи који нису у систему ПДВ-а исказују само укупну цену. Понуђена цена мора 

бити фиксна тј. не може се мењати у току реализације уговора. 

Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално. 

6.  Начин, рок и услови плаћања:   (Рок плаћања мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама .(„Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и 68/15), од 

дана испоруке добара на основу   документа који испоставља понуђач 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

7. Подношење понуде:  Понуђач подноси понуду путем поште или непосредно уз обавезу да иста буде 

оверена печатом пријемне писарнице са унетим датумом и часом пријема. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин 

који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику на адресу наручиоца: ОСНОВА 

ШКОЛА“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ВАЉЕВО,Ул. Владимира Назора бр. 2,  14000 Ваљево 
Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације, са свим неопходним доказима 

предвиђеним у конкурсној документацији.  

Коверат са понудом мора бити затворен, оверен печатом понуђача на месту затварања коверта. 

Коверат са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ“. На коверти се мора назначити 

предмет и број јавне набавке, као и деловодни број понуде заведене код понуђача.  –(Помоћни 

образац ПО1  из конкурсне документације налепити на коверту понуде).На полеђини треба означити 

назив понуђача и адресу.  

Благовременом ће се сматрати понуда који стигне на адресу наручиоца закључно са даном 30.11. 

2015. године до 9:00 часова. 
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Неблаговремене понуде (понуде које се доставе после одређеног рока) се неће разматрати. По 

окончању поступка отварања понуда, све неблаговремено поднете понуде биће враћене понуђачима, 

неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Незапечаћена понуда неће бити разматрана. 

Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, 

препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац 

понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у 

којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао 

понуду. 

          Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за достављање понуда тј. дана 

30.11.2015. године у 9:30 часова у просторијама наручиоца  ОШ“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ 

ВАЉЕВО ,ул. Владимира Назора бр. 2,  14000 Ваљево 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у поступку отварања понуда 

активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка 

отварања понуда комисији за спровођење јавне набавке мале вредности наруџбеницом поднесу 

овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.  

 

8.  Критеријум оцене понуда:     Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све 

неприхватљиве понуде а све прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума најниже 

понуђене цене.  

9. Доказивање испуњености услова:  Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку јавне 

набавке мале вредности наруџбеницом понуђач доказује ''Изјавом понуђача о испуњености обавезних  

услова и поштовању законских прописа на  Обрасцу 2. 

10. Одлука о додели уговора и издавању наруџбенице:    Одлука о додели уговора и издавању 

наруџбенице, биће донета у року од 1 (један) дан рачунајући од дана отварања понуда. 

11. Закључење уговора о јавној набавци:  Рок за закључење уговора о јавној набавци  и издавању 

наруџбенице је одмах по  доношењу одлуке о додели уговора и издавању наруџбенице 

Додатне информације у вези са предметном набавком могу се добити преко телефона  у времену од 

10,00 до 13,00 часова, сваког радног дана закључно са роком за предају понуда. 

12.Контакт особа:   Директор школ-  проф.Михаиловић Ненад , законски заступник 

телефон :014-221-512 

Секретар школе- Павловић Бранка  

телефон 014-221-512 

Е – mail: osdmnn@ptt.rs 
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ОБРАЗАЦ   1. 
 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  
 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из конкурсне 

документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће прилоге и 

обрасце о испуњености обавезних и додатних услова и то: 

 

 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА   

1. ОБРАЗАЦ 1 -  Образац за оцену испуњености услова да не 

2. 
ОБРАЗАЦ 2 - Изјава понуђача о испуњености обавезних услова 

и поштовању законских прописа  
да не 

3. 

Копија Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, 

издата од стране надлежног органа. 

 

Напомена: Дозвола се доставља само под условом да је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом и конкурсном 

документацијом за комплетну испоруку добара-опреме или 

само део позиција добара-опреме који су предмет јавне набавке. 

да не 

4. ОБРАЗАЦ  3 -    Образац понуде. да не 

5. ОБРАЗАЦ  4 -    Образац структуре цене да не 

6. ОБРАЗАЦ  5 -    Подаци о понуђачу који наступа самостално. да не 

7. ОБРАЗАЦ  6 –   Изјава понуђача о испоруци добара да не 

8. 
ОБРАЗАЦ  7 –   Изјава о прихватању услова из конк. 

Документације 
да не 

9. ОБРАЗАЦ  8 –   Изјава о независној понуди. Да не 

10. ОБРАЗАЦ  9 –   Модел наруџбенице да не 

11. ОБРАЗАЦ 10–   Модел уговора о испоруци добара. Да не 

12. Помоћни образац ПО1 Да не 

 

  

 
   ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА: Образац попуњава, потписује и оверава одговорно - овлашћено лице понуђача: 
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ОБРАЗАЦ    2. 

 
 У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» 

број 124/12,14/15 и 68/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију     ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  НАРУЏБЕНИЦОМ, број 002/15 ,од 26.11.2015.године ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ:НАБАВКА ДОБАРА “Набавка рачунарске опреме- 6 компјутера“- ознака из Општег 

речника -30230000- 

                                                                      д а ј е   с е 

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА 

о испуњености обавезних услова по чл. 75. Закона о јавним набавкама и поштовању законских 

прописа конкурсном документацијом  

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као одговорно-овлашћено лице испред 

понуђача __________________________________________________ из _______________ 

ул._________________________ бр.____ , 

                                              и з ј а в љ у ј е м 

 

 1.да понуђач, испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1. тачка 1-4, Закона о јавним набавкама и 

то: 

 

- да је регистрован код надлежног органа, 

- да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, животне средине, примања или 

давања мита или кривично дело преваре, 

- да му није изречена мера забране обављања делатности, 

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, 

 

 2.да понуђач испуњава обавезни услов из чл. 75. став 2. и то: 

 

- све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине,  

- да је ималац права интелектуалне својине односно да сноси све трошкове исплате накнаде за 

коришћење патената, као и евентуалну одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица. 

 

 

 

 3.да ће понуђач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива и најповољнија, уколико то 

наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема 

писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих 

или само појединих обавезних и додатних услова.  

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

М. П 
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ОБРАЗАЦ   3. 
 

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности наруџбеницом 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  НАРУЏБЕНИЦОМ, број 002/15 , од 26.11.2015.године 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:НАБАВКА ДОБАРА “Набавка рачунарске опреме- 6 компјутера“- ознака 

из Општег речника -30230000- 

                                                          д о с т а в љ а м о  

П О Н У Д У 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

  
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 

Назив понуђача:_______________________________________________________________ 

Седиште и адреса понуђача: :___________________________________________________ 

Матични број _________________________________, ПИБ __________________________ 

Текући рачун _________________________ код пословне банке ______________________ 

1. Да с а м о с т а л н о извршимо набавку и испоруку добара у складу са наведеним условима из 

конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, по доле наведеној цени: 

 1.а. За понуђаче у систему ПДВ-а: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: дин. 

Укупна вредност ПДВ-а по стопи од ___%: дин. 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом дин. 

Словима: 

 

1.б. За понуђаче који нису у систему ПДВ-а: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима дин. 

Словима:  

 

2.  Рок испоруке добара-опреме:  _____ ( _____________) календарских дана од дана закључења уговора 

(максимални рок  20 календарских дана). 

3. Гарантни рок за испоручена добра: ___ ( ______ )  година, рачунајући од дана комисијске 

примопредаје добара и записника о примопредаји добара (гарантни рок не може бити краћи од 2 

године) 

4.  Уз понуду прилажемо све прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом 

5. Важност понуде: ____  ( ______________ ) календарских дана рачунајући од дана отварања понуда ( не 

може бити краћи од 30 дана ) 

6.  Начин плаћања:  Начин, рок и услови плаћања: (Рок плаћања мора бити дефинисан у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама .(„Сл. гласник РС” бр. 

119/2012 и 68/15), од дана испоруке добара на основу   документа који испоставља понуђач 

7. Место и начин испоруке : На адресу наручиоца  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

М. П 
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ОБРАЗАЦ   4. 
 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
(попуњава понуђач) 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  НАРУЏБЕНИЦОМ, 

број 002/15 , од 26.11.2015.године ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:НАБАВКА ДОБАРА “Набавка 

рачунарске опреме- 6 компјутера“-ознака из Општег речника-30230000- 

 

      1.    СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА- са структуром цене 

 

Редни 

број 
 ДОБРА-ОПРЕМА  

ЈЕДИН

ИЦА 

МЕРЕ 

КОЛИ- 

ЧИНА 

 

 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ  

ПДВ-а 

(динара) 

     % 

ПДВ-а 

УКУПНА 

ЦЕНА 

ПОЗИЦИЈЕ без 

ПДВ-а 

(динара) 

1. 2. 3. 4. 

 

5. 6. 7. 

I. “Набавка рачунарске опреме- 6 компјутера“ 

 

1. Matična ploča : Intel 

Opis matične ploče :Asus 

Intel MB H81M-R/C/SI 

Procesor:  Intel 

Tip procesora : Intel® 

Celeron® Processor 

Opis procesora : 

Intel® Celeron® G1820 2.70 

GHz (2M Cache) 

Grafička karta :Intel 

Tip grafičke karte: 

 Integrisana 

Intel HD Graphics 

RAM memorija : 4GB  

Tip memorije : DDR3 

Opis memorije : Geil DDR3 

4GB 1600MHz, Value 

GN34GB1600C11S 

HDD1 : 500GB 

HDD 

Opis:  HDD1  500GB 

Toshiba SATAIII 7200 

32MB 3,5"  

Ком. 6 
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Optički uređaj : DVD-RW 

Operativni sistem : 

Windows 10 Home 64bit 

Kućište:  Midi Tower 

Black IG-Max 2358 

Magnetics 12cm fan 

Napajanje:  500W 

Konektori na zadnjoj strani: 

 RS232 

(serial) port 

Zvučna karta : Da 

2. Monitor: ACER LED 19.5" 

K202HQLab HD+ - 

UM.IX3EE.A01 Dijagonala  

19.5" 

Pozadinsko osvetljenje  

LED 

Rezolucija 1600 x 900 

Odnos stranica 16 : 9 

Vreme Odziva  5ms 

Osvežavanje  60Hz 

Osvetljenje  200 cd/m2 

Dinamički kontrast  100 

000 000 : 1 

Ugao vidljivosti - 

Horizontalno 90° 

Ugao vidljivosti - Vertikalno

 65° 

VGA(D-Sub)  Da 

Ком. 6 

   

3. USB tastatura US 

(crna) - KM-720+ mis 

Hama "AM-5400" Optical 

Mouse (Black) - 86560 

 

Ком. 6 

   

4. JETION zvučnici JT-

ASP004 

 

Ком 6 

   

 У   К  У  П  Н  О  Ком. 6    

Напомена:  

Позиције подразумевају : утовар, истовар, транспорт, испорука на адреси наручиоца , 

монтажу  као и сви остали трошкови који могу настати на основу ове јавне набавке. 

 

Место и датум:                                                           Потпис овлашћеног лица 

______________                    М.П.                             ______________________ 

http://www.gigatronshop.com/zicni_misevi/hama_am5400_optical_mouse_black__86560-37191
http://www.gigatronshop.com/zicni_misevi/hama_am5400_optical_mouse_black__86560-37191
http://www.gigatronshop.com/zvucnici/jetion_zvucnici_jtasp004-31313
http://www.gigatronshop.com/zvucnici/jetion_zvucnici_jtasp004-31313
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 
1.а. За понуђаче у систему ПДВ-а: 

Укупна вредност добара-опреме изражена у динарима без ПДВ-а: дин. 

Укупна вредност ПДВ-а по стопи од ___ %: дин. 

Укупна вредност добара-опреме изражена у динарима са ПДВ-ом дин. 

Словима: 

 
1.б. За понуђаче који нису у систему ПДВ-а: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима дин. 

Словима:  
 

2.  Рок испоруке добара-опреме:  _____ ( _____________) календарских дана од дана закључења уговора 

(максимални рок  20 календарских дана). 

 

3. Гарантни рок за испоручена добра: ___ ( ______ )  година, рачунајући од дана комисијске 

примопредаје добара и записника о примопредаји добара (гарантни рок не може бити краћи од 2 

године) 

 

4.  Уз понуду прилажемо све прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом 

 

5. Важност понуде: ____  ( ______________ ) календарских дана рачунајући од дана отварања понуда ( не 

може бити краћи од 30 дана ) 

 

6.  Начин и рок плаћања плаћања: __________(____________)дана  (Рок плаћања мора бити дефинисан у 

складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама .(„Сл. 

гласник РС” бр. 119/2012 и 68/15), од дана испоруке добара на основу   документа који испоставља 

понуђач 

 

7. Место и начин испоруке : На адресу наручиоца  

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ    5. 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

који наступа самостално 
 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 

Улица и број 

 Место 

Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 

 

 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ   6. 
 

 

 

 

И З Ј А В А  
ПОНУЂАЧА  

ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА 
 

 

 

 

Изјављујем да сам као  понуђач у потпуности упознат са свим условима   
транспорта, утовара  и истовара, испоруке на адреси наручиоца и монтаже добара која су 

предмет ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  НАРУЏБЕНИЦОМ, број 002/15 , од 

26.11.2015.године ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:НАБАВКА ДОБАРА “Набавка рачунарске 

опреме- 6 компјутера“-ознака из Општег речника-30230000- 

 и да нема основа за  било какве накнадне промене у понуђеним роковима 

реализације предмета јавне набавке и промене понуђених јединичних цена. 

 

 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ   7. 
 

 

 

 

И  З  Ј  А  В  А  
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Понуђач ______________________________________ из ___________________ 

 ул. _______________________________ бр. ____ овом изјавом потврђује да у  потпуности прихвата 

све услове из конкурсне документације за реализацију јавне набавке мале вредности 

наруџбеницом : 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  НАРУЏБЕНИЦОМ, број 002/15 , од 26.11.2015.године 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:НАБАВКА ДОБАРА “Набавка рачунарске опреме- 6 компјутера“-ознака из 

Општег речника-30230000- 

  

 

Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде прихваћена уколико се 

прегледом документације утврди да иста не испуњава неки од тражених услова. 

 

 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

М. П 
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ОБРАЗАЦ   8. 
 
 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама  

(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12, 14/15 и 68/15),   

 

д а ј е  с е 

 

 

И  З  Ј  А  В  А  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача 

________________________________________________________________________, (уписати назив 

понуђача) 

из _________________ ул. _____________________________________ бр. _________,    

            изјављујем 

 

 да је понуда бр.____________________од_____________ за испоруку добара: 

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  НАРУЏБЕНИЦОМ, број 002/15 , од 26.11.2015.године 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:НАБАВКА ДОБАРА “Набавка рачунарске опреме- 6 компјутера“-ознака из 

Општег речника-30230000- 

  сачињена и поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинетресованим лицима. 

  

 

 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

М. П 
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ОБРАЗАЦ   9. 
 

НАРУЧИЛАЦ:ОШ“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ВАЉЕВО 

Адреса: место   14 000 Ваљево ул. Владимира Назора број 2  

Матични број: 07096658                 ПИБ: 100078879 

 
 

НАРУЏБЕНИЦА бр. ________ 
 

Испоручилац добара: __________________________________________   

Адреса: место _______________________ул.___________________________ бр. ______ . 

Матични број: ______________________________ ПИБ:__________________________________ 

Број текућег рачуна: _________________________ код пословне банке ___________________. 

 Молимо вас да нам по понуђеним јединичним ценама и условима из усвојене Понуде 

број _____, од ___.___. 2015. године, испоручите добра обухваћена обрасцем структуре цене-

спецификацијом добара  у складу са следећим понуђеним елементима и условима: 

1.   Укупна вредност добара: 

 За понуђача у систему ПДВ-а: ______________ динара без ПДВ-а, што са 

обрачунатим ПДВ-ом по стопи од ___ % укупно износи_________________ динара. 

 За понуђача ван система ПДВ-а: укупно _________________ динара. 
2.  Рок испоруке добара:  _____ ( _____________) календарских дана од дана закључења уговора  

3. Гарантни рок за испоручена добра: ___ ( ______ )  година, рачунајући од дана комисијске 

примопредаје добара и записника о примопредаји добара  

3. Важност понуде: ____  ( ______________ ) календарских дана рачунајући од дана отварања понуда . 

4.  Начин плаћања:  у року од ___________ дана од дана испостављања  фактуре  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

Испоручилац се обавезује да  добра у свему према спецификацији добара, достављеној понуди и 

у складу са прописима који важе за ову врсту добара  испоручи  наручиоцу.  

 Локација за испоруку: Основна школа ''Десанка Максимовић'' Ваљево, ул.Владимира 

Назора бр.2, 14000 Ваљево   

Особа за контакт:  

Директор школ-  проф.Михаиловић Ненад , законски заступник 

телефон :014-221-512 

Секретар школе- Павловић Бранка  

телефон 014-221-512 

 На основу достављене понуде број _____, од ___.___. 2015. године, Одлуке о додели 

уговора бр._____ од ___.___.2015.године и издате наруџбенице, приступиће се закључењу 

уговора о испоруци добара према достављеном моделу уговора из конкурсне документације са 

којим се понуђач сагласио 
 

 

                    

МП 

НАРУЧИЛАЦ 

 

    
   (Име и презиме одговорног лица) 

                                                        

Сагласан са моделом наруџбенице:     МП ____________________ (потпис понуђача) 
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ОБРАЗАЦ   10. 
 

МОДЕЛ  

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

тј. о испоруци ДОБАРА по  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  НАРУЏБЕНИЦОМ, број 002/15 , 

од 26.11.2015.године ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:НАБАВКА ДОБАРА “Набавка рачунарске опреме- 6 

компјутера“-ознака из Општег речника-30230000-  

Уговорне стране : 

1. ОСНОВНЕ ШКОЛЕ“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ВАЉЕВО, ул.Владимира Назора  

бр.2, 14000 Ваљево, ПИБ-100078879,  шифра делатности 07096658, шифра делатности  

 8520 , број рчуна 840-15766023 коју заступа директор школе проф.Михаиловић Ненад 

 (у даљем тексту: наручилац) 

 

2. _________________________________________________________,из ______________________, 

ул. _______________________бр. _____, матични број ____________________, 

 ПИБ _____________________, рачун бр. _________________________________  код пословне 

банке _______________________, које заступа директор __________________________________, у 

даљем тексту Испоручилац 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

 Уговорне стране констатују да је Наручилац Одлуком о додели уговора бр.____________ од 

____.____. 2015.године и Наруџбеницом бр.____ од ___.___.2015.год., Испоручиоцу доделио набавку 

добара као најповољнијем понуђачу за набавку и испоруку добара по  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ  НАРУЏБЕНИЦОМ, број 002/15 , од 26.11.2015.године ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:НАБАВКА 

ДОБАРА “Набавка рачунарске опреме- 6 компјутера“- ознака из Општег речника-30230000- за потребе 

наручиоца  ОШ“Десанка Максимовић“ у Ваљеву  ул.Владимира Назора  бр.2 , по спроведеном 

поступку  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  НАРУЏБЕНИЦОМ, број 002/15 , од 

26.11.2015.године ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:НАБАВКА ДОБАРА “Набавка рачунарске опреме- 6 

компјутера“-ознака из Општег речника-30230000-  

Члан 2. 

Предмет уговора је испорука добара-“Набавка рачунарске опреме- 6 компјутера“- ознака из 

Општег речника 30230000-0, за потребе наручиоца ОШ“Десанка Максимовић“ у Ваљеву  ул.Владимира 

Назора  бр.2 , по спецификацији добара из усвојене понуде Испоручиоца бр. ______  од ____.___.2015. 

године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора. 

Вредност опреме - цена 

Члан 3. 

 Уговорне стране утврђују да је укупна цена добара : 

 За понуђача у систему ПДВ-а: ______________ динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом по 

стопи од ___ % укупно износи_________________ динара. 

 За понуђача ван система ПДВ-а: укупно _________________ динара. 

 

која је добијена на основу јединичних цена из усвојене понуде Испоручиоца број _______ од 

____.____.2015. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. 
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Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Рок плаћања је ______дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама .(„Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и 68/15), од дана испоруке добара на основу   документа 

који испоставља понуђач. 

Рок за испоруку опреме - добара 

Члан 5. 

 Испоручилац се обавезује да уговорена добра из  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

НАРУЏБЕНИЦОМ, број 002/15 , од 26.11.2015.године ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:НАБАВКА ДОБАРА 

“Набавка рачунарске опреме- 6 компјутера“-ознака из Општег речника-30230000-  

испоручи у року од ______ (словима:_________) календарских  дана, рачунајући од дана обостране 

овере овог уговора . Под роком испуњења уговорне обавезе, сматра се дан испоруке уговорене опреме, 

оверених гарантних листова за сваку позицију, обострано оверених отпремница и сачињеног и обострано 

потписаног Записника о примопредаји опреме-добара. 

 Утврђени рокови су фиксни .  

Члан 6. 

 Испоручилац се обавезује да предметна добра преда наручиоцу на  адреси наручиоца :   

ОШ»Десанка Максимовић» Ваљево  , ул. Владимира Назора број 2 , 14 000 Ваљево, по условима 

дефинисаним у понуди испоручиоца.  

Уговорна казна 

Члан 7. 

 Уколико Испоручилац не испоручи опрему-добра у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан 

закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупно уговорене вредности 

опреме - добара. 

 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Испоручиоца, 

умањењем коначног рачуна. 

 Ако је Наручилац због закашњења у испоруци  добара, претрпео штету која је већа од износа 

уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 

претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 

Раскид Уговора 

Члан 8. 

 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор: 

o уколико Испоручилац опреме касни са испоруком опреме дуже од 15 календарских дана. 

o уколико испоручена опрема не одговара техничким карактеристикама, прописима или 

стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди Испоручиоца опреме, а 

Испоручилац  није поступио по примедбама овлашћеног лица Наручиоца. 

o у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 Уколико дође до раскида Уговора пре испоруке комплетно уговорених количина добара  

заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада испорученој количини опреме и њиховој вредности. 
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Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној 

страни. 

 

Остале одредбе 

Члан 9. 

 За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима.  

Члан 10. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, 

уговара се надлежност привредног суда у Ваљеву. 

Члан 11. 

 Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна. 

Члан 12. 

 Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од чега по 3 (три) за сваку уговорну 

страну. 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ:   НАРУЧИЛАЦ: 

 МП МП  

Име и презиме овлашћеног лица   Име и презиме овлашћеног лица 

 

 

 

Сагласан са моделом уговора:      МП ____________________ (потпис понуђача) 
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Помоћни образац: 

Образац бр. ПО 1 

 

 

ПРИМАЛАЦ: 

ОШ ''ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ'' 

Ваљево 

 

 

 

ПОНУЂАЧ 

 

Назив .................................... ____________________________________ 

Адреса ................................. ____________________________________ 

Број телефона ..................... ____________________________________ 

Број телефакса ................... ____________________________________ 

е-mail адреса ....................... ____________________________________ 

Име и презиме овлашћеног  

лица за контакт ................... 
____________________________________ 

 

 

 

ПОНУДА 

ЗА  ЈАВНУ  НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  НАРУЏБЕНИЦОМ, број 002/15 , од 

26.11.2015.године ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:НАБАВКА ДОБАРА “Набавка рачунарске 

опреме- 6 компјутера“-ознака из Општег речника-30230000-    

 

- НЕ ОТВАРАТИ ! - 

 

 

 

датум и сат подношења: 

(попуњава писарница) 

 

 


