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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, 

ПИБ: 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. Назив и ознака из општег речника набавке: 30200000-1 - Рачунарска опрема и материјал.  
Предмет јавне набавке је обликован по партијама, и то: 
1) Партија 1 - Персонални рачунари (конфигурације и оперативни системи); 
2) Партија 2 -  Notebook, netbook и таблет уређаји; 
3) Партија 3 - Рачунарска периферна опрема и уређаји; 
4) Партија 4 – Бар код уређаји. 
 
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 27.06.2014. 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 27.06.2014. 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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8. Услови плаћања 
Плаћање ће се извршити на основу документа о успешно извршеној испоруци и монтажи 

добара потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и Понуђача, у року од 10 дана, по пријему фактуре, 
оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.  

 
9. Средство финансијског обезбеђења (Партија 1) 
9.1. Изјава о обавези достављања менице за добро извршење посла Понуђач је дужан да у 

понуди достави попуњену, потписану и оверену печатом понуђача Изјаву о обавези достављања менице за 
добро извршење (Партија 1). 

9.2. Оригинал сопствена бланко меницу за добро извршење посла (Партија 1) 
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име 

средстава финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко 
меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене 
вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име доброг извршења посла, као и картон 
депонованих потписа. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. 

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека гарантног 
рока. 

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о 
платном промету („Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС", бр. 43/2004 и 62/2006, 
111/2009 - др.закон и 31/2011).  

 
10. Реализација средства финансијског обезбеђењa  
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико понуђач не 

извршава уговорне обавезе.  
  
11. 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. 
12. Квалитет 
Добра морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати услове и 

захтеве прописане у обрасцу понуде конкурсне документације. 
 
13. 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.  

 
14. Гаранција  
 Гаранција на испоручена добра je произвођачка 
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 (спецификација ће бити преузета из понуде)  

 
Члан 2. 

  Укупна уговорена цена из члана 1. Уговора 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.  
 Испоручилац је у тренутку закључења Уговора за Партију 1 – Персонални рачунари 
(конфигурације и оперативни системи), као средство финансијског обезбеђења предао Наручиоцу 
оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом „без протеста“, 
прописно потписану и оверену печатом, са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 
потврдом о регистрацији менице, у износу од 10% од вредности уговора, са ПДВ-ом, са роком 
важности 10 дана дужим од истека гарантног рока. 
 

Члан 5. 
   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.. 
            Понуђач је дужан да добра испоручује у оригиналном паковању са обавезном 
произвођачком декларацијом. 

 
Члан 6. 

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

         
Члан 7. 

                       Наручилац и Испоручилац 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.  
             

   Члан 8. 
                         Гаранција на испоручена добра je произвођачка 
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VII  
 
 

И З Ј А В А  
 

о достављању менице за добро извршење посла  
за Партију 1 – Персонални рачунари (конфигурације и оперативни системи) 

 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу у моменту 

закључења уговора доставити и то: 

 - оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом „без 

протеста“, прописно потписану и оверену печатом, са копијом картона са депонованим потписима, 

овлашћењем за попуну менице у складу са Уговором и потврдом о регистрацији менице код 

пословне банке, у износу од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важности 10 дана 

дужим од истека гарантног рока, насловљену на Универзитет у Београду, Филозофски факултет.  

 
 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 М.П. - потпис - 
   

 
 
 

 


