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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/2015),  Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 2436/1-1 од 24.11.2016. 
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 2436/1-2 од 24.11.2016. године 
припремљена је 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку рачунарске опреме  

за потребе Филозофског факултета у Београду  
у поступку јавне набавке мале вредности број 10/2016  
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I 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Универзитет у Београду-Филозофски факултет, Београд, Чика Љубина 18-20, 

www.f.bg.ac.rs, порески идентификациони број: 100050474, матични број: 07003269.  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности. 
3. Подаци  предмету јавне набавке 
Предмет јавне набавке је набавка рачунарске опреме за потребе Филозофског 

факултета у Београду.  
Предметна јавна набавка је обликована по партијама и то: 
Партија 1 -  Рачунари и рачунарска опрема;  
Партија 2 – Специфична рачунарска опрема; 
Партија 3 - Сервер.                         
Назив и ознака из општег речника набавке: Рачунарска опрема и материјал -

30200000-1 и сревери – 48820000.  
4. Право на учешће  
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава услове 

за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 
5. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 
 6. Начин и место подношења понуде 
 Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, у затвореној коверти или 

кутији на адресу: Универзитет у Београду - Филозофски факултет, Београд, Чика Љубина 18-20, I 
спрат, архива. Коверат на предњој страни мора имати текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број 
јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.  

 Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде 
примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа. 

 Понуда ће се сматрати благовременом ако је примљена и оверена заводним 
печатом Наручиоца у року за подношење понуда, закључно са даном 02.12.2016. године, до 
12,00 часова. 

 Неблаговременом ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за 
подношење понуда. Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, вратити понуђачу 
неотворену неблаговремено поднету понуду. 

 7. Отварање понуде 
 Јавно отварање благовремено достављених понуда, одржаће се дана 02.12.2016. 

године са почетком у 12,30  часова у Филозофском факултету, Београд, Чика Љубина 18-20, спрат 
I, сала за састанке.  

 Представници понуђача који ће бити присутни дужни су да пре почетка јавног 
отварања понуда, комисији Наручиоца поднесу уредно пуномоћје за учешће у поступку отварања 
понуда. 

 8. Оквирни рок за доношење одлуке 
 Одлука о додели уговора биће донета у од 10 дана, од дана јавног отварања понуда. 
 9. Контакт  
Особа за контакт: Соња Мирковић, e – mail: nabavkе@f.bg.ac.rs. 
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II 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
 
 

1. Место, рок и начин испоруке добара 
  Испорука предметних добара извршиће се у просторијама Наручиоца на адреси 
Филозофски факултет, Београд, улица Чика Љубина број 18-20.  

Рок испоруке је највише 7 дана од дана учињеног захтева од стране овлашћеног лица 
Наручиоца. 
            Понуђач је дужан да добра испоручи у оригиналном паковању са обавезном 
произвођачком декларацијом. 

Понуђач је дужан да је дужан да приликом испоруке добара достави упутства за 
употребу и гарантне листове, преведене на српски језик. 
                        Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификације. 
 
                        2. Квалитет 
                        Добра морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати 
услове и захтеве прописане у обрасцу понуде конкурсне документације.    
         
                       3. Грешке у квалитету 
                       Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати преузимање добара. У случају 
записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач је дужан 
да испоручено добро замени новим или исте отклонити, најкасније у року од 7 дана, од дана 
сачињавања Записника о рекламацији, у супротном Наручилац задржава право да раскине Уговор.  
 
                         4. Гаранција  
                        Гаранција на испоручена добра je произвођачка. 
 

5. Проспект-каталог  
Понуђач је дужан да у понуди достави проспектну документацију (каталог) за добра 

из спецификације понуде са описом и техничким карактеристикама. 
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III 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 
Понуђач мора да испуни следеће услове да би учествовао у поступку јавне набавке: 

 
 

1. Обавезни услови дефинисани чланом 75. Закона 
 

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) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 
75. ст. 2. Закона). 
 

2. Додатни услови дефинисани чланом 76. Закона, и то: 
 
За Партију 1 -  Рачунари и рачунарска опрема и Партију 2 – Специфична рачунарска опрема 

 
Финансијски капацитет: 
- Да понуђач није био у блокади дужој од 7 дана за последњих 6 месеци. 

 
Пословни капацитет: 
Пословни капацитет: 
- Да је понуђач у 2015. години извршио испоруку  предметних добара укупне 
вредности најмање два пута веће од укупне вредности понуде коју даје. 

 
За Партију 3 – Сервер 

 
Финансијски капацитет: 
- Да понуђач није био у блокади дужој од 7 дана за последњих 6 месеци. 

 
Пословни капацитет: 
- Да је понуђач у 2015. години извршио испоруку  предметних добара укупне 
вредности најмање два пута веће од укупне вредности понуде коју даје. 
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Кадровски капацитет: 
 
Да има у  радном односу  најмање два инжењера са важећим HP АTP server solutions 2 

сертификатом. 
 

 
 
Напомена: 
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.   
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.  
У понуди треба бити достављен и саставни је део заједничке понуде потписан и 

оверен споразум понуђача којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке.  

Страна 6 од 36



УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 

У складу са чл. 77. став 4. Закон, испуњеност обавезних услова и додатних услова 
за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем одговарајућих 
доказа. 

 
1. Обавезни услови 

Доказ: Потписана и оверена Изјавa која је саставни део конкурсне документације     
 

Услов да је понуђач поштовао прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности: 

Доказ: Потписана и оверена Изјава која је саставни део конкурсне документације    
 
 

2. Додатни услови 
 

За Партију 1 -  Рачунари и рачунарска опрема и Партију 2 – Специфична рачунарска опрема 
Финансијски капацитет: 

- Да понуђач није био у блокади дужој од 7 дана за последњих 6 месеци. 
Пословни капацитет: 

- Да је понуђач у 2015. години извршио испоруку  предметних добара укупне 
вредности најмање два пута веће од укупне вредности понуде коју даје. 

 
 Доказ: Потписана и оверена Изјаве која је саставни део конкурсне документације     

 
 
 
За Партију 3 – Сервер 

Финансијски капацитет: 
- Да понуђач није био у блокади дужој од 7 дана за последњих 6 месеци. 
  Пословни капацитет: 

- Да је понуђач у 2015. години извршио испоруку  предметних добара укупне 
вредности најмање два пута веће од укупне вредности понуде коју даје. 

- Да је понуђач HP силвер или голд партнер. 

 Доказ: Потписана и оверена Изјаве која је саставни део конкурсне документације 
Копија сертификата о партнерству HP.   

 
 Кадровски капацитет: 
- Да има у  радном односу  најмање два инжењера са важећим HP АTP server 

solutions 2 сертификатом. 

Доказ: 

Копија образаца М-3а или М или другог одговарајућег обрасца за запослена лица из којих 
се види да су запослени пријављени на пензијско осигурање (за сваког запосленог 
појединачно) и копије уговора о раду; 
Копије важећих HP АTP server solutions 2 сертификата и изјава o сертификацији за Citrix 
Xen Server  
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      3. Саставни је део заједничке понуде групе понуђача је потписан и оверен споразум 
понуђача којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке. 

 
Напомена: 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда 
на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац може пре 
доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као 
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о  
испуњености услова. 

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. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази. 

После отварања понуда наручилац може да у писаном облику захтева од 
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 
понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 
   Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

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. 
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У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
    
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач ________________________________________________ под кривичном и 

материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕ да испуњава све услове прописане чланом 75. и 76. 
Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 10/2016 . 
годину, чији је предмет  набавка рачунарске опреме  за потребе Филозофског факултета у Београду, 
и то: 

Обавезни услови 
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); 

 
 

Додатни услови (чл. 76. Закона). 
       1) Да понуђач није био у блокади дужој од 7 дана за последњих 6 месеци; 

2) Да је понуђач у 2015. години извршио испоруку  предметних добара укупне 
вредности најмање два пута веће од укупне вредности понуде коју даје. 
 
 

 
  

Потпис овлашћеног лица 
М.П.  

  

Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача, образац Изјаве је потребно копирати.  Изјава мора 

бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, чиме 
потврђује да испуњава обавезне услове наведене у тачкама 1) до 3) ове изјаве, а додатне услове  
испуњавају заједно.  
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У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник подизвођача, дајем следећу 
   
 

И З Ј А В У 
 
 

Подизвођач _______________________________________________ под кривичном и 
материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чланом 75. и 76. Закона  
о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број  10/2016 , чији је 
предмет  набавка рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета у Београду, и то: 
 
Обавезни услови 
 

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). 
 

 
  Потпис овлашћеног лица 

подизвођача 
М.П.  

  

 
 

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача 
уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем. 
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На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама 
  
_____________________________________________________(навести назив и адресу понуђача),  
 
дајем следећу:  
     
 
 
 

И З Ј А В У 
  

 
Потврђујем да сам приликом састављања понуде поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
  

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  

  

 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац Изјаве је потребно 
копирати. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Страна 11 од 36



 
 
 
 
 

III 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
 
 

1. Језик на којем понуда мора да буде састављена 
Понуда мора бити састављена на српском језику. 

 
2. Начин на који понуда мора да буде припремљена  
Понуда мора бити дата на обрасцима конкурсне документације. 
Понуђач је дужан да у понуди достави попуњене, потписане и оверене печатом 

понуђача (на месту предвиђеном за потпис и печат) обрасце конкурсне докуменрације и тражене 
доказе, и то: 

1. Изјава којом понуђач потврђује да испуњава услове из члана 75. и 76. Закона 
    Изјава којом подизвођач потврђује да испуњава услове из члана 75. и 76. Закона 
2. Изјава о поштовању прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,    
    заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности; 
3. Образац понуде; 
4. Модел уговора; 
5. Изјава о трошковима припремања понуде (Достављање ове изјаве није обавезно); 
6. Изјава о независној понуди.   

 
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној коверти или кутији, тако да се 

не могу накнадно убацивати или уклањати појединачни листови и затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
 
                         3. Важење понуде 

Понуда мора важити најмање 60 дана, од дана јавног отварања понуда. 
 
4. Подношење понуде  
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 исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда. 

 
5. Понуда са подизвођачем 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у понуди наведе да ће 

извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може 
бити већи од 50%. 
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу 
са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу а уколико уговор о јавној набавци буде 
закључен са понуђачем који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог 
подизвиђача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу 
Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца 
приговори уколико потраживање није доспело.  

Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара 
наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, 
без обзира на број подизвођача.  
 

6. Заједничка понуда 
Понуду може поднети група понуђача.  
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.              
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и 
печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава 
под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 
7. Цена  
Цена мора бити исказана у динарима без ПДВ-а. 
Јединична цена мора бити фиксна и мора да садржи све основне елементе структуре 

цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. У цену 
испоруке требају бити урачунати трошкови транспорта и остали зависни трошкови.  

 
8. Услови плаћања 
Плаћање ће се извршити на основу документа о успешно извршеној испоруци  

добара потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и Понуђача, у року од 10 дана, по пријему 
фактуре, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.  
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9. Место, начин и рок испоруке добара 
Испорука добара која су предмет набавке извршиће се у просторијама Наручиоца на 

адреси Филозофски факултет, Београд, улица Чика Љубина број 18-20.  
Рок испоруке је највише 7 дана од дана учињеног захтева од стране овлашћеног лица 

Наручиоца. 
Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификације. 
Понуђач је дужан да добра испоручи у оригиналном паковању са обавезном 

произвођачком декларацијом. 
Понуђач је дужан да је дужан да приликом испоруке добара достави упутства за 

употребу и гарантне листове, преведене на српски језик. 
                    
10. Квалитет 
Добра морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати 

услове и захтеве прописане у обрасцу понуде конкурсне документације 
                        
11. Грешке у квалитету 
Наручилац и Продавац ће записнички констатовати преузимање добара. У случају 

записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач је дужан 
са исте отклонити, најкасније у року од 7 дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији.  

             
12. Гаранција  
Гаранција на испоручена добра je произвођачка. 
 
13. Праћење реализације уговора  
Особа задужена да прати реализацију уговора је Слободан Милисављевић.                 
 
14. Критеријум за доделу уговора 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  
 
15. Две или више понуда са истом понуђеном ценом  
Уколико се током рангирања понуда установи да две или више понуда имају исту 

понуђену цену, наручилац ће уговор доделити понуђачу који је понудио краћи рок испоруке. 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок испоруке 

наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено 
обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти 
рок плаћања и исти рок испоруке. Овлашћени представници понуђача су дужни да пре жреба 
доставе овлашћења за учешће. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
овлашћених представника понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће 
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Комисија за јавну набавку ће о извлачењу путем жреба сачинити записник. Записник о извлачењу 
путем жреба ће потписати сви чланови Комисије и присутни овлашћени представници понуђача, 
који ће преузети примерак Записника. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац 
ће доставити Записник о извлачењу путем жреба. 
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Уколико се позвани понуђачи не одазову позиву Наручиоца и не присуствују жребу, 
Комисија ће поступак жреба спровети без присуства понуђача. 

 
16. Понуда по партијама. 
Предметна јавна набавка је обликована по партијама и то: 
Партија 1 -  Рачунари и рачунарска опрема;  
Партија 2 – Специфична рачунарска опрема; 
Партија 3 - Сервер.                                                                                               

 
17. Понуда са варијантама 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
18. Резервисана набавка 
Ова набавка није резервисана јавана набавка. 
 
19. Разлози због којих понуда може бити одбијена 
Биће разматране само благовремено достављене и прихватљиве понуде. 
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу члана 107. Закона. 
 
20. Начин измене, допуне и опозива понуде 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који се и подноси понуда - непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији са назначеним називом понуђача, адресом и бројем телефона, као и  именом и презименом 
лица за контакт. 

 Уколико је понуду поднела група понуђача, на коверти/кутији је потребно навести 
називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди (чланова групе). 

Измене, допуне и опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца, са назнаком о 
каквој се измени ради. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  

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

 
21. Измена или допуна конкурсне документације 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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 предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 
да допуњује конкурсну документацију.  

 
22. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и 
на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) 
дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
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Питања треба упутити путем поште на адресу: Универзитет у Београду - Филозофски 
факултет, Београд, Чика Љубина 18-20 или електронском поштом на адресу nabavkе@f.bg.ac.rs. 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 
 
23. Заштита поверљивости података  
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче.  
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, 

без обзира на степен те поверљивости.  
 
24. Упозорење 
Понуђач и Наручилац не могу вршити радње које би могле утицати на избор 

одређене понуде. 
Од избора понуде до почетка важења уговора Понуђач и Наручилац не могу вршити 

радње које би имале за исход да уговор не почне да важи или да не буде испуњен. 
 
 
25. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 

понуђача односно његовог подизвођача  
После отварања понуда наручилац може да у писаном облику захтева од понуђача 

додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 
врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 
(увид) 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.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  
 
26. Поверљивост понуде 
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да 

у горњем десном углу садрже ознаку ПОВЕРЉИВО у складу са чланом 14. Закона. 
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди који су посебним прописом утврђени као поврљиви и које је као такве понуђач означио у 
понуди. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, 
понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 
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27. Захтев за заштиту права 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права може се доставити непосредно, електронском поштом на e-

mail nabavkе@f.bg.ac.rs, факсом на број 011/2639-356 (радно време од 8,00 до 16,00 часова) или 
препорученом пошиљком са повратницом.  

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од 
стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту 
права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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 захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог рока. 

Захте в за заштиту права, мора да садржи између осталог потврду о уплати таксе из 
члана 156. Закона о јавним набавкама. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона о јавним набавкама. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се 
потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона која садржи 
следеће: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе 

(у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе 
реализована); 

(3) износ таксе из члана 156. Закона чије се уплата врши;  
(4) број рачуна буџета: 840-742221843-57;  
(5) шифру плаћања 153 или 253; 
(6) позив на број: 97 50-016,  
(7) сврха: Републичка административна такса; број или друга ознака јавне 

набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права; као и назив наручиоца; 
(8) корисник: Буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата републичке административне таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
 
1) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној 
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уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата републичке административне таксе; 

2) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту 
права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

3) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају 
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
28. Рок за достављање уговора 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор, Нручилац може да 

закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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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V 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда број ______________ од _________________ за јавну набавку мале вредности 

број 10/2016, чији је предмет набавка рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета у 
Београду. 
 
 

1. Понуду подносим (Заокружити): 
  

а) Самостално   
   
 б) Као заједничку понуду са члановима групе и то:  

____________________________________________ 
____________________________________________ 

  
ц) Са подизвођачем и то:  
____________________________________________ 

             ____________________________________________ 
  
 
 

2. Понуду подносим (заокружити): 
 
 а) за целокупну набавку  
   
 б) за партију (заокружити партију): 

1) Партија 1 -  Рачунари и рачунарска опрема;  
2) Партија 2 - Специфична рачунарска опрема; 
3) Партија 3 - Сервер. 

 
 
3. Рок важења понуде је _______ дана (не краћи од 60 дана), од дана отварања понуда.   

                (уписати) 
 
 

  
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

М.П. - потпис - 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач (не може бити 

већи од 50 %):  

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
   

 
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. 
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
   

 
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. 
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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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
 

 
Партија 1 -  Рачунари и рачунарска опрема 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда 
ће бити одбијена. 
 

Ре
д.

 б
ро

ј 

Опис Понуђени 
модел Је

д.
 

М
ер

е 

К
ол

ич
ин

а 

Јединична 
цена, 

 без ПДВ-а 

Укупна 
цена, без 
ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

PC конф. 1 
MB AM1I /CPU APU AM1 AMD 

Athlon 5350 / 4GB DDR3 /HDD 500GB 
Nov (nije refabrikovan)/ DVD Multi 

Writer/ ATX Midi Tower / 
tastatura+miš/ 

или одговарајуће 

 

 

ком 1 

  

2.  

PC конф. 2 
Asus ili Gigabyte H81/CPU  Intel 

G3260/ 4GB DDR3 /HDD 500GB Nov 
(nije refabrikovan)/ DVD Multi Writer 

/PSU 500W/kvalitetno  kućište - LC 
Power/ tastatura+miš/Microsoft 

Windows 7 Pro  
или одговарајуће 

 
 
 
 

 

ком 1 

  
 

3.  

PC конф. 3 
Asus ili Gigabyte H81/CPU  Intel Intel 
Core i3-4170, BOX 22nm / 8GB DDR3 
/HDD 1000GB Nov (nije refabrikovan)/ 

DVD Multi Writer/PSU 
600W/kvalitetno  kućište - LC Power/ 

tastatura+miš/Microsoft Windows 7 Pro  
или одговарајуће 

 
 

 

ком 1 
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4.  

ХДД екстерни 
1TB USB 3.0 WESTERN DIGITAL 

1TB USB 3.0 My Passport Ultra 
WDBGPU0010BBK-EESN  

или одговарајуће 
 
 
 
 
 

 

ком 5 

  

5.  

Лаптоп 
Laptop 15.6’’,Intel Core i3 Dual Core 

Processor 5005U / DDR3 4GB/ HDD 
500GB+ NAND Flash memorija 8GB za 
keširanje podataka/Intel HD5500/DVD-

RW/USB3.0/HDMI/ 
LENOVO B50-80 - 80EW05EGYA  

 или одговарајуће 
 

 

 

 

ком 2 

  
 

6.  

Штампач 
према спецификацији број 1 HP 

LaserJet Pro P1102 Printer(CE651A) 
или одговарајуће 

 
Према спецификација 1.6 

 

 

 

ком 1 

  
 

 
УКУПНО: 

 
 

 
 

1.6 Спецификација  
 
Brzina crno-belog štampanja: 
Normalno: Up to 18 ppm 
Prva izlazna stranica (spremna) 
Crno-belo: As fast as 8.5 sec (from Auto-Off) 
 
Print quality black (best)  

• Up to 600 x 600 dpi (1200 effective dpi with HP FastRes 1200) 
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Resolution technology  
HP FastRes 600, HP FastRes 1200  
Radni ciklus (mesečni, A4) 
Up to 5,000 pages 

• Laser 

Processor speed  
266 MHz  
Print languages  
Host-based printing  
Display  

• None 

Rezervni kertridži 

• HP 85A Black LaserJet Toner Cartridge CE285A (~1600 pages) 

• Optional, enabled with purchase of a hardware accessory 

Connectivity, standard  

• 1 Hi-Speed USB 2.0 

Specifikacije memorije 
 

Memory, standard  
2 MB  
Maksimalna memorija 
2 MB  
Hard disk 

 
Dimenzije i težina 

 
Minimalne dimenzije (Š x D x V) 
349 x 238 x 196 mm  
Maksimalne dimenzije (Š x D x V) 
349 x 410 x 228 mm  
Težina 
5.3 kg  
Package dimensions (W x D x H)  
400 x 250 x 298 mm  
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Рок испоруке је ________ дана (уписати рок - највише 7 дана), од дана учињеног 
захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца. 

 
Напомена: Понуђач је дужан да у понуди достави проспектну документацију 

(каталог) за добра из спецификације понуде са описом и техничким карактеристикама. 
 

 
  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 М.П. - потпис - 
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Партија 2 – Специфична рачунарска опрема 

  
Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда 

ће бити одбијена. 
 

Ре
д.

 б
ро

ј 

Опис Понуђени 
модел Је

д.
 

М
ер

е 

К
ол

ич
ин

а 

Јединична 
цена, 

 без ПДВ-а 

Укупна цена, 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Плејер 
4 Inch Retina 

Display Apple A8 
Processor 

8MP iSight Camera 
iOS10 Operating 

System 
iPod touch 16Gb -

 mkh62hc/a 
или одговарајуће 

 
 
 
 

 

ком 3 

  

 
УКУПНО: 

 
 

 
Рок испоруке је ________ дана (уписати рок - највише 7 дана), од дана учињеног 

захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца. 
 
Напомена: Понуђач је дужан да у понуди достави проспектну документацију 

(каталог) за добра из спецификације понуде са описом и техничким карактеристикама. 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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Партија 3 – Сервер 
 
Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда 

ће бити одбијена. 
 

Ре
д.

 б
ро

ј 

Опис Понуђени 
модел 

Је
ди

ни
ца

 
М

ер
е 

К
ол

ич
ин

а 

Јединична 
цена, 

 без ПДВ-а 

Укупна цена, 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Сервер HPЕ Proliant  
DL 360 gen9  1U 

(конфигурација према 
спецификацији 3.1 и 

приложеном документу 
HP_ProLiantDL360Gen9

Server_DataSheet.pdf) 
или одговарајући 

 

ком 1 

  

 
 
 

3.1  Спецификација  
 

 
- HP DL360 Gen9 8SFF Configure-to-order Server 

- 2 x Intel® 10 core Xeon® Processor E5-2630 v4 (25M Cache, 2.20 GHz) 

- HP 96GB Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered 

- 2 x HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2,5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty 

- HP DL360 Gen9 SFF DVD-RW/USB Kit  

- HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller 

- HP 1U SFF Easy Install Rail Kit 

- 2 x HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit 
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Uniquely optimized system design and architecture

Purpose-built for dense performance
World-renowned for supporting dense general-purpose computing needs, the HP ProLiant 
DL360 Server just got better. The Gen9 release of this industry-leading server platform1  
delivers increased performance with the best memory and I/O expandability—packed in a 
dense 1U/2-socket rack design. 

Continuing its legacy of reliability, serviceability, and continuously availability, the ProLiant 
DL360 Gen9 Server is the ideal choice for:

•	Space-constrained server workloads—Such as those used by small- to medium-sized 
businesses (SMBs) and service providers

•	Dynamic workloads—Such as high-performance computing, databases, and virtualized 
private and public cloud; all of these workloads require a top-rate balance of performance, 
energy	efficiency,	and	density

•	Compute-intensive applications—Such as Big Data, analytics, seismic discovery, and more

•	Low-latency and transactional applications—Such	as	those	used	in	the	financial	
services industry

Higher performance, extended support

Designed with performance in mind, the HP ProLiant DL360 Gen9 Server leverages the latest 
Intel® Xeon®	E5-2600	v3	processors	to	offer	up	to	70	percent	performance	gains.4 

You can manage your HP ProLiant DL360 Gen9 Server in any IT environment by automating the 
most essential server lifecycle management tasks—deploy, update, monitor, and maintain. And 
to support your heterogeneous IT environment, the DL360 Gen9 supports Microsoft® Windows® 
and Linux® operating systems, as well as VMware® and Citrix® virtualization environments.

•	 Dense and flexible high-performance 
compute power—Up to 24 DDR4 
HP SmartMemory DIMM slots with built-in 
intelligence improve performance and reduce 
downtime and energy costs, resulting in up to 
14 percent better throughput performance.2

•	 Industry-leading energy efficiency for lower 
power consumption—Supports improved 
ambient temperature ASHRAE A3 and A4 
standards, helping you reduce cooling expenses.

•	 Agile infrastructure management for 
accelerating IT service delivery—Converging 
management for automation simplicity 
across servers, storage, and networking  
with HP OneView.3

1  IDC WW Quarterly Server Tracker, May 2014.
2  Based on similar-capacity DIMM comparing 

HP server to a non-HP server with DDR4, 
July 2014.

3  HP OneView support for ProLiant Gen9 in DL and 
BL servers expected later in 2014.

4  Intel performance testing, comparing 
measurements	on	platform	with	two	E5-2697	v2	
(12C,	2.7	GHz),	8x8	GB	DDR3-1866,	RHEL	6.3	vs.	
platform	with	two	E5-2697	v3	(14C,	2.6	GHz,	
145	W),	8x8	GB	DDR4-2133,	RHEL	6.3,	April	2014.

Data sheet

HP ProLiant DL360 Gen9 Server
Dense performance for multi-workload computes in the data center
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Data sheet  |  HP ProLiant DL360 Gen9 Server

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only 
warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein 
should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Intel Xeon is a trademark of Intel Corporation in the U.S. and other countries. Microsoft and Windows are U.S. registered trademarks of the Microsoft 
group of companies. Citrix is a registered trademark of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the United 
States	Patent	and	Trademark	Office	and	in	other	countries.	VMware	is	a	registered	trademark	or	trademark	of	VMware,	Inc.	in	the	United	States	and/or	
other jurisdictions. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

4AA5-4085ENW,	September	2014

HP ProLiant DL360 Gen9 Server

Compute Up to two Intel Xeon E5-2600 v3	series,	4/6/8/10/12/14/16/18 cores, PCIe 3.0, up to three available slot(s)

Memory HP SmartMemory (24) DDR4,	up	to	2,133	MHz	(768	GB	max)

Storage
Standard HP Dynamic Smart Array B140i
Choice of HP Flexible Smart Array or HP Smart Host Bus Adapter Controllers for performance or additional features

Flash-backed write cache (FBWC) 2	GB	DDR3-1,	866	MHz,	72-bit	wide	bus	at	14.9 GB/s on P440ar

Battery HP DL/ML/SL 96 W Smart Storage Battery

HP SmartDrives 8	+	2 SFF/4 LFF max, HDD/SSD

Networking 4 x 1GbE embedded	+	FlexibleLOM	slot

VGA/serial/USB ports Front VGA opt, rear VGA standard, and serial opt., 5 USB 3.0

GPU support Two single-wide and active to 9.5" in length, up to 150 W each

On Premise management HP OneView and HP iLO Advanced

On Cloud management HP Insight Online with enhanced mobile app

On System management Changes in HP iLO, HP SUM, Intelligent Provisioning and scripting tools; plus the new UEFI and HP RESTful Interface Tool

Power and cooling
Up	to	94	percent	efficient	(Platinum	Plus)	with	HP Flexible Slot FF  
Hot	plug	fans	with	full	N+1	redundancy,	optional	high	performance	fans

Industry compliance ASHRAE A3 and A4, lower idle power

Power discovery services Supported

Location discovery services Optional

Form factor/Chassis depth Rack	(1U),	27.5''	(SFF),	29.5''	(LFF)

Serviceability—easy install rails Standard

Warranty 3/3/3

Technical specifications 

In the following table, bold italic	text	designates	a	new	or	improved	feature,	as	compared	to	the	HP	ProLiant	DL360p	Gen8	Server.

HP Services
Let	HP	help	guide	you	to	the	New	Style	of	IT.	HP	Technology	Services	delivers	confidence,	
reduces risk, and helps you realize greater agility and stability.

•	Our Consulting services provide advice and guidance to safely move your workloads to 
newer technologies.

•	HP implementation and installation services enable faster, more reliable startup of your new 
ProLiant Gen9 servers, and our support portfolio allows you to get connected and get back to 
business fast.

•	We recommend HP Proactive Care for ProLiant Gen9 servers to prevent issues and resolve 
problems	quickly	and	efficiently.

•	HP Foundation Care provides a choice of coverage levels and response times for hardware 
and software support.

•	HP Datacenter Care enables you to operate and evolve your IT environment at a lower cost 
and with more agility, including our Flexible Capacity Service to acquire IT without impacting 
capital budget.

•	Our support technology lets you tap into the knowledge of millions of devices and thousands 
of experts to stay informed and in control, anywhere, any time.

Learn more at 
hp.com/servers/DL360gen9hp.com/qref/dl360gen9

View the QuickSpecs at:  
hp.com/servers/DL360gen9/qs
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Напомена: Понуђач је дужан да у понуди достави проспектну документацију 

(каталог) за добра из спецификације понуде са описом и техничким карактеристикама. 
 
 

 
Рок испоруке је ________ дана (уписати рок - највише 7 дана), од дана учињеног 

захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца. 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
  Београд, Чика Љубина 18-20 

  

 
 

VI 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Закључен дана ___________ 2016. године. 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 1. Универзитет у Београду - Филозофски факултет, Београд, улица Чика Љубина 
број 18-20, порески идентификациони број: 100050474, матични број: 07003269, кога заступа 
проф. др Војислав Јелић, декан (у даљем тексту: Наручилац) и 
 
Понуђач: 
 2. ____________________,  ________________________, ул. ______________бр. ___, порески 
идентификациони број:  ____________, матични број: ___________, које заступа, 
_____________________ директор (у даљем тексту: Добављач)  
 
 (Попуњава: понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан 
групе којиће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.) 
 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
 
  - да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности чији је предмет 
набавка рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета у Београду, број 10/2016, на основу 
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке о 
покретању поступка број: 2436/1-1 од 24.11.2016. године; 

- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1 -  Рачунари и 
рачунарска опрема; Партија 2 - Специфична рачунарска опрема; Партија 3 – Сервер;                                                                           

- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето 
из понуде), која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази се у 
прилогу Уговора и саставни је део Уговора; 

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио 
уговор за набавку (попуњава Наручилац); 

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним 
набавкама; 

- да ће Добављач извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
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Члан 1. 
   Предмет Уговора је испорука рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета 
у Београду и то:           
 

(спецификација ће бити преузета из понуде) 
 

Члан 2. 
  Укупна уговорена цена износи (попуњава Наручилац) динара, без ПДВ-а.  

Јединична цена је фиксна.  
У цену испоруке су урачунати трошкови  транспорта и остали зависни трошкови.  

 
Члан 3. 

Плаћање ће се извршити на основу документа о успешно извршеној испоруци добара 
потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и Понуђача, у року од 10 дана, по пријему 
фактуре, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.  

 
Члан 4. 

 Испорука добара која су предмет набавке вршиће се у просторијама Наручиоца на 
адреси Филозофски факултет, Београд, улица Чика Љубина број 18-20.  

Рок испоруке је (биће преузета из понуде) од дана учињеног захтева од стране 
овлашћеног лица Наручиоца. 

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификације из 
члана 1. Угоовра. 

Добављач је дужан да добра испоручује у оригиналном паковању са обавезном 
произвођачком декларацијом. 

Добављач  је дужан да је дужан да приликом испоруке  добара достави упутства за 
употребу и гарантне листове, преведене на српски језик. 
 

Члан 5. 
                        Добра морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати 
услове и захтеве прописане у члану 1 Уговора.     

         
Члан 6. 

  Наручилац и Добављач ће записнички констатовати преузимање добара. У случају 
записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, Добављач је 
дужан са исте отклонити, најкасније у року од 7 дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији.  
             

   Члан 7. 
                         Гаранција на испоручена добра je произвођачка 

    
Члан 8. 

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је 
Слободан Милисављевић. 
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Члан 9.  
Добављач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени података прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама и да је  документује на 
прописан начин.  

 
Члан 10. 

  Све измене и допуне овог уговора могу се извршити само по претходном писменом 
споразуму обе уговорне стране, а биће регулисане посебним анексом. 

 
Члан 11. 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.   

 
Члан 12.  

Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране.  
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга 

страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.   
 О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем 

обавестити другу страну.  
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема 

писменог обавештења.  
 

Члан 13.  
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 

спорове ће решавати Привредни суд у Београду.  
 

Члан 14.  
   Овај  уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка.  
   

 
  НАРУЧИЛАЦ 

 
М.П. ДОБАВЉАЧ  

-потпис- 
 

Проф. др Војислав Јелић,  
декан  

                                   , директор 
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VII 
 

 
И З Ј А В А 

 О ТРОШКОВИМА  ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 
 
 

Понуђач__________________________ (навести назив понуђача), у складу са чланом 
88. став 1. Закона, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 
 

Ред. 
бр. Врста трошкова Износ трошка у динарима 

   
   
   
   
   
   

 
 УКУПНО, без ПДВ-а  

 УКУПНО, са ПДВ-ом  

 
 

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 средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
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VIII 
 

  
У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,  

                                                                  (навести назив и адресу понуђача) 
даје:  
 

И З Ј А В У  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

   
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам, у 
поступку јавне набавке мале вредности, број 10/2016, чији је предмет рачунарске опреме за потребе 
Филозофског факултета у Београду, понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 
 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
   

 
 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
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