КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Аеродроми Србије д.о.о. Ниш
Ваздухопловаца 24, Ниш
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА –
Рачунарска, серверска опрема и лиценце
Јавна набавка велике вредности
- Отворени поступак ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-6/2019
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", 86/2015 и „Сл. гласник
РС” бр. 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 847/2019 од 22.10.2019. године, и
Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1831/2019 од 15.11.2019. године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку број 19-6/2019 бр.847-1/2019 од 22.10.2019. године,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Рачунарска, серверска опрема и лиценце
у поступку јавне набавке велике вредности за јавну набавку
ЈН бр. 19-6/2019
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

II

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Страна
3

4
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. И
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде са обрасцем структуре понуђене цене и
упутством како да се попуни
Модели уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјава о поштовању обавеза из чл.75. став 2.
Закона
Образац меничног писмa-овлашћења за озбиљност
понуде
Образац меничног писмa-овлашћења за добро извршење
посла
Образац меничног писмa-овлашћења за отклањање
грешака у гарантном року

15
19
27
54
63
64
65
66
67
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: „Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш
Адреса: Ваздухопловаца 24
Интернет страница: www.aerodromisrbije.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у у поступку јавне набавке велике вредности у складу са Законом
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 19-6/2019 су добра – Рачунарска, серверска опрема и лиценце, Шифра из
Општег речника набавки; 30200000 – Рачунарска опрема и материјал.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Партије
Набавка је обликована у три (3) партије.
партија 1 – Рачунарска и остала опрема;
партија 2 – Лиценце;
партија 3 – Серверска опрема;
6. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт у вези: техничке документације:
mbrkovic@nis-airport.com,
Закона о јавним набавкама: Драгослава Марковић: dmarkovic@nis-airport.com, Лидија Костић:
lkostic@nis-airport.com
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Опис предмета јавне набавке: Рачунарска, серверска опрема и лиценце
за партију 1 – Рачунарска и остала опрема
1. Desktop računar tip 1
Količina:
12
Intel® procesor generacije (9), minimalna osnovna frekvencija 2.9GHz, min
Procesor :
6C/6T, min 9MB Cache, 14nm ili ekvivalent
Matična ploča:

Chipset B360

RAM memorija:

8GB DDR4

SSD
Hard disk:
Optički uređaj:

128GB M.2
500GB; 7200 rpm (Nov, ne refabrikovan)
DVD±RW

Graficka karta:

Neintegrisana sa minimum 1GB DDR3

Mrežna konekcija:

Gigabit ethernet

Proširenja:

Priključci sa zadnje
strane kućišta:

Priključci sa prednje
strane kućišta:
PSU:
Operativni sistem:
Energetska
efikasnost:
Garancija:

1x PCI Express x16
2x PCI Express x1
1x M.2 socket
1x COM port header
1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
1 x D-Sub Port
1 x HDMI Port
2 x USB 2.0 Port
4 x USB 3.1 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s)
1 x RJ-45 LAN Port
Audio Jack sa 3 priključka
min 2 x USB 3.0
Min 500W
Predinstaliran Windows 10 Professional
WEE, CE, ROHS
36 meseci

2. Desktop računar tip 2
Količina:
1
Intel® procesor generacije (9), minimalna osnovna frekvencija 2.9GHz, min
Procesor :
6C/6T, min 9MB Cache, 14nm ili ekvivalent
Matična ploča:

Chipset B360

RAM memorija:

16GB DDR4

SSD
Hard disk:
Optički uređaj:

120GB
1TB; 7200 rpm (Nov, ne refabrikovan)
DVD±RW
Neintegrisana,
Minimum: 128bit, 2GB VRAM,
2xHDMI,1DVI i 1xDP

Grafička karta:
Mrežna konekcija:

Gigabit ethernet
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Proširenja:

Priključci sa zadnje
strane kućišta:

Priključci sa prednje
strane kućišta:
PSU:
Operativni sistem:
Energetska
efikasnost:
Garancija:

1x PCI Express x16
2x PCI Express x1
1x M.2 socket
1x COM port header
1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
1 x D-Sub Port
1 x HDMI Port
2 x USB 2.0 Port
4 x USB 3.1 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s)
1 x RJ-45 LAN Port
Audio Jack sa 3 priključka
min 2 x USB 3.0
Min 600W
Predinstaliran Windows 10 Professional
WEE, CE, ROHS
36 meseci

3. Monitor tip 1 ASUS VP228DE (ili odgovarajući)
Količina:
12
Tip:
TN LED
Dijagonala ekrana:
21.5”
Rezolucija max:

Full HD 1920x1080

Vreme odziva:

5ms

Brzina osvežavanja:

60Hz

Osvetljenje:

200cd/m2

Ugao vidljivosti:

90/65

Povezivanje:

VGA D-Sub

Garancija :

36 meseci

4. Monitor tip 2 ASUS VS197DE(ili odgovarajući)
Količina:
7
Tip:
TN
Dijagonala ekrana:
18.5"
Rezolucija max:

1366x768 HD Ready

Vreme odziva:

5ms

Brzina osvežavanja:

60Hz

Osvetljenje:

200cd/m2

Ugao vidljivosti:

90/50

VGA (D-Sub):

Da

Garancija :

36 meseci

5. Monitor tip 3 AOC LED C24G1 24" (ili odgovarajući)
Količina:
3
Tip panela:
VA
Dijagonala ekrana:
24"
Rezolucija max:

1920 x 1080 Full HD
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Zakrivljen ekran:

DA

Vreme odziva:

1ms

Osvežavanje:

144Hz

Osvetljenje:

250cd/m2

Kontrast:
Ugao vidljivosti Horizontalno:
Ugao vidljivosti Vertikalno
VGA (D-Sub):

3000 : 1

Audio izlaz:
HDMI
Garancija :

DA

178°
178°
Da
2 kom
36 meseci

6. Monitor tip 4
Količina:
Tip panela:
Dijagonala ekrana:

2
IPS
19"

Rezolucija max:

1280 x 1024

Vreme odziva:

8ms

Osvetljenje:

250cd/m2

Kontrast (tipično):

1000:1

Kontrast (dinamički):

4000000:1

Ugao vidljivosti:

178/178

Garancija :

24 meseca

7. FUJITSU Image Scanner ScanSnap iX1500 A4 (ili odgovarajući)
Količina:
1
Format:
A4
Tip skenera:
Skener za dokumenta
Tehnologija za
Color CIS x 2 (Front x 1, Back x 1)
skeniranje:
Izvorsvetla:
3ColorLED(Red/Green/Blue)
Optička rezolucija:

Brzinaskeniranja:

Maksimalna veličina
dokumenta:
Podržani tipovi
medija:
Displey
Napajanje:
Konekcije:
Garancija:

600dpi
30 strana po minuti (AutoMode (SimplexorDuplex), NormalMode (Color&Gray scale 150dpi,
Monochrome 300dpi, Simplex/Duplex), Better Mode (Color&Gray scale200dpi, Monochrome
400dpi, Simplex/Duplex), BestMode (Color&Gray scale 300dpi, Monochrome
600dpi, Simplex/Duplex))
8 strana po minuti (Excellent Mode - Color&Gray scale 600dpi, Monochrome 1200 dpi,
Simplex/Duplex)
A4, A5, A6, B5, B6, Business Card, Post Card, Letter, Legaland CustomSize.
Max: 216mmX360mm (8.5in.X14.17in.), Min:50.8mmX50.8mm (2in.X2in.).
Automatically recognizes document size.
Long Paper Scanning: 863mm

Papir: 40 g/m2 do 209 g/m2
4.3 in. color TFT touch screen
Strujni adapter
USB 3.0 (USB 2.0/ 1.1 Compatible)
Wi-Fibežičnamreža
Min 24mesecа
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8. Projektor EPSON EH-TW650 (ili odgovarajući)
Količina:
1
Tip:
LCD
Lampa min:
3000 ANSI lum. / 4000h (u standardnom režimu)
Snaga min:

190 W

Rezolucija:

Full HD 1920x1080

Kontrast min:

10000:1

Povezivanje:

HDMI, VGA D-sub, audio, USB 2.0

Zumoptički min:

1.2x

Odnosstranaslike:

16:9

Zvučnici:

DA

Daljinskiupravljač:
Ostalo:
Garancija :

DA
Naponskikabl, VGA ili HDMI kabl
24 meseca

9. Laserski štampač HP MFP Color Laser A4 HP M281fdw (ili odgovarajući)
Količina:
1
Dvostrana štampa:
Automatska
ADF:
DA
Wireless:

Ugrađen

Mreža:

Ethernet 10/100/1000

Funkcionalnost:

Štampač/Skener/Kopir/Faks

Tip:

Laserski kolor

Format papira:

Rezolucija crna/kolor:

A4
Letter(216 x 280); Legal(216 x 356); Executive(184 x 267); Oficio
8.5x13(216 x 330); 4 x 6(102 x 152); 5 x 8(127 x 203); A4(210 x 299);
A5(148 x 210); A6(105x148); B5(JIS)(182 x 257); B6(JIS)(128 x 182);
10x15cm(100 x 150); Oficio 216x340mm(216 x 340); 16
600 x 600 dpi

Brzina crna/kolor:

Crna: 10.3 sec Kolor: 11.7 sec

Mesečni obim štampe:
Optička rezolucija
skenera:
Kolorit skenera:

40,000 stranica

Količina memorije:

256 MB DDR, 256 MB Flash

Kapacitet ulaza:

Faks:

250 stranica
1 USB 2.0 port 1 Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port 1 Front
Host USB port 1 Phone line jack (in) 1 Phone line jack (out)
DA

Garancija :

24 meseca

Vrste papira:

Povezivanje:

300 x 300 dpi (ADF) 1200 x 1200 dpi (Flatbed)
24-bits (colour) 8-bits (monochrome)

10. mini pc Intel NUC (ili odgovarajući)
Količina:
12
Mini PC
DA
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Procesor :
RAM memorija:
HDD:
Grafička karta:
Mrežni interfejs:
Dimenzije:

Priključci:

Operativni sistem:
Garancija :

Intel® Celeron® 3060U 1.63 GHz
4GB
120GB SSD
Intel® HD Graphics
10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Bežična mreža: 802.11ac
Bluetooth™ 4.0
Max: 200mm x 200mm x 57mm
1x DisplayPort
1x HDMI
4x USB3.1
2x USB2.0
1x RJ-45 (LAN)
2x 3.5mm (izlaz + mikrofon)
Čitač kartica 4-u-1
Predinstaliran Windows 10 Professional
24 meseca

11. TV tip 1 VIVAX SMART 65UHD121T2S2SM LED, 65" (ili odgovarajući)
Količina:
1
Tip ekrana:
LED
Dijagonala ekrana:
65" (165.1 cm)
Procesor:

Quad core

Rezolucija:

4K Ultra HD

Smart:

DA

Osvetljenje:

280 cd/m²

Standardni kontrast:

4000:1

Vreme odziva:

4 ms

Ugao gledanja (H°/V°)

178°/178°

Digitalni tjuner:

DVB-T/T2/C/S2

Bežična veza:

Wi-Fi (ugrađen)

HDMI priključak:

3

USB 2.0 priključak:

2
PC audio
Izlaz za slušalice
VGA
Komponentni izalz
Kompozitni izlaz
36 meseci

Ostali priključci:

Garancija :

12. TV tip 2 FOX 43DLE172 (ili odgovarajući)
Količina:
3
Tip:
LED
Dijagonalaekrana:
43"
Ekran:

LED

Osvetljenje min:

200cd/m2

Rezolucija max:

Full HD 1920x1080
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Tip tunera:

DVB-T/T2/C

Povezivanje:

HDMI, USB, VGA, Audio

Zvučnici min:

2 x 8W

Ostalo:

VESA 200x200, bojacrna

Energetska efikasnost:
Garancija min:

Tip I ENERGY STAR
24 meseca

13. Prenosni računar LENOVO Yoga 730-13IWL (ili odgovarajući)
Količina:
1
Intel® Core™ i5 Quad Core Processor 8265U
Procesor :
Keš memorija: 6MB
RAM memorija:
16GB
HDD:
512GB NAND
Ekran osetljiv na dodir:
DA
Dijagonala ekrana:

13.3”

Rezolucija ekrana:

1920 x 1080

Graficka karta:

Intel UHD 620

Wireless:
Pozadinsko osvetljenje
testature:
Čitač otiska prsta:
Thunderbolt port
USB 3.1
Bluetooth:
Operativni sistem:
Garancija :

802.11 ac
DA
DA
DA
DA
Bluetooth 4.1
Windows 10 Professional preload
24 meseca

14. ATEN USB-C Multiport Dock ili odgovarajući
Količina:
3
- Konektovanje do 10 uređaja odjednom,
- Punjenje do 60W (20V/3A, 12V/3A, 9V/3A and 5V/3A),
- 4K na jednom izlazu (HDMI, DP),
- FHD 1080p kod dva izlaza (HDMI, DP ili VGA),
- 1 x USB-A 3.1 Gen 1 port podrškaza brzo punjenje baterija,
- Ugrađen čitač kartica (SD/MMC/Micro SD) jedan port u trenutku,
- Audio Ulaz i izlaz,
- Gigabit LAN
Opis:
- Jedan izlaz :
DisplayPort - 3840 x 2160@30
HDMI - 3840 x 2160@30
VGA - 1920 x 1200@60

Konektor 1:
Konektor 2:
Display port:

- Dva izlaza:
DisplayPort/HDMI - 1920 x 1080@60
DisplayPort/VGA - 1920 x 1080@60
USB-C
Audio, 3x USB 3.1, SD/Miscro SD, LAN, DisplayPort, HDMI, VGA,
USB-C PD
1x Display port
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HDMI port:

HDMI-A

Rezolucija ekrana:

3840 x 2160

VGA port:

DA

RJ-45:
Čitač kartica:
Garancija :

DA
SD/Micro SD
12 meseci

15. Bar-kod skener Honeywell 1450G2D-2USB-1 (ili odgovarajući)
Količina:
2
Brzina skeniranja:
Do 10 cm/s (4 in/s) for 13 mil UPC optimalnog fokusa
Povezivanje:
USB
Režim rada:
Optika:
Ostalo:
Garancija :

2D - za mobilne telefone i sve 2D bar kodove.
0 to 100,000 lux (9,290 foot-candles)
Obrazac skeniranja: 640 x 480 pix.
Ugao skeniranja: Horizontal 37.8°; Vertical 28.9°
24 meseca

16. Adapter konvertor AV HDMI na VGA
Količina:
12
Konvertuje digitalni HDMI signal u VGA + 3.5 mm audio analogni signal
Izlaz: 1xVGA DB15 ženski, VESA do WUXGA, 1920x1080 na 60Hz +3,5
Opis:
mm stereo
Ulaz: 1xHDMI 19 pin-a muski, v.1.4
Podržava rezolucije do 1920p (bez ekstenzije)
Konektor 1:
HDMI A - muški
Konektor 2:
Garancija :

VGA + 3.5mm - muški
12 meseci

17. Bežični miš Logitech B170 (ili odgovarajući)
Količina:
1
Povezivanje:
Bežični
Interfejs:
Wireless USB receiver
Tip:
Optički
Napajanje:

AA baterija

Ostalo:
Garancija :

Tri tastera, Autonomija baterije do 12 meseci, boja crna
24meseca

18. Bežična tastatura
Količina:
Slovniraspored:
Interfejs:
Tip:

1
SRB (YU)
Wireless USB receiver
Bežična

Ostalo:

4 multimedijalnatastera, bojacrna

Garancija :

24 meseca
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19. Miš USB Logitech B100 (ili odgovarajući)
Količina:
15
Povezivanje:
USB
Tip:
Optički
Ostalo:
Garancija :

Tri tastera, dužina kabla 180cm
24 meseca

20. Tastatura
Količina:
Slovni raspored:
Povezivanje:
Tip:

15
SRB (YU)
USB
Žična

Garancija :

24 meseca

21. Hard disk WD 2TB SATA3 64MB Intelli Power WD20EFRX Red(iliodgovarajući)
Količina:
10
Povezivanje:
SATA III
Format:
3.5’’
Tip:
Interni Hard disk
Kapacitet:
Ostalo:
Garancija :

2 TB
Protok 6 Gbps (600 MBs), Keš memorija 64 MB ili više,
Broj obrtaja Intellipower (ili 7200rpm)
36meseci

22. Platno VEGA 200 x 200 TRIPOD (ili odgovarajući)
Količina:
1
Tip:
Platno za projektor
Dimenzije min:
200x200 cm
Vidljiva oblast min:

180x180 cm

Format:

1:1

Ostalo:

Nožice stalka obložene gumom

Напомена:Понуђач је дужан да достави техничку спецификацију понуђене опреме. Достављена
техничка докуметација мора недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности одговарају
свим минималним техничким захтевима.
Опис предмета јавне набавке: Рачунарска, серверска опрема и лиценце
за партију 2 - Лиценце
1. FQC-08929 Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (ili odgovarajući)
Količina:
Vrsta:

10
trajna licenca

2. T5D-03245 Office Home and Business 2019 English CEE Only Medialess (ili odgovarajući)
Količina:
Vrsta:

45
trajna licenca

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 19-6/2019 11/68

3. T5D-02710 Office Home and Business 2016 En 32/64 (ili odgovarajući)
Količina:
Vrsta:

20
trajna licenca

4. LCCDGS2019ML CorelDRAW Graphics Suite 2019 Single User Business License (ili
odgovarajući)
Količina:
Vrsta:

4
trajna licenca

5. 65280418AD01A00 Adobe Acrobat Standard 2017 Windows IE AOO License (ili odgovarajući)
Količina:
Vrsta:

15
trajna licenca

Захтеви Наручиоца:
Понуђач је дужан да: испоручи лиценцне кључеве.
Рок испоруке: Понуђач којем буде додељен уговор обавезује се да испоручи лиценце најкасније у року
од пет дана од дана закључења уговора.
У случају да испоручено добро нема тражене квалитативне карактеристике односно има недостатаке у
погледу квалитета, односно проблема у смислу активације или регистрације лиценцног кључа, то ће се
записнички констатовати од стране овлашћеног представника Наручиоца. Понуђач је у обавези да у
разумном року, не дужем од 24 часа од дана испоруке, испоручи добра уговореног квалитета. Уколико у
остављеном року Понуђач не испоручи добра уговореног квалитета, Наручилац задржава право
раскида уговора.
Опис предмета јавне набавке: Рачунарска, серверска опрема и лиценце
за партију 3 – Серверска опрема
Server - HPE DL380 Gen10 ili odgovarajući
Kućište:
Procesor:
Max broj procesora:
Chipset:
Memorija:
MIN broj memorijskih slotova:
Podrzani tip memorijskih
slotova

Minimalne Tehničke karakteristike
Rack, maksimalne visine 2U
Minimum instaliranih 2 (dva) Intel Xeon-Silver 4214 (2.2GHz/12core/85W), ili odgovarajući
2
Intel C621
Minimum 128GB (DDR4-2933) preinstalirane memorije. Mogućnoćnost
proširenja memorije minimalno do 6TB
24
DDR4-2933 CAS-21-21-21 SmartMemory
Minimum preinstaliranih 2kom sistemskih SSD, minimalnog kapaciteta po
220GB SFF Digitally Signed Firmware (2.5in).
Minimum preinstaliranih 4kom HDD kapaciteta po 1.2TB 12G SAS 10K
2,5” (hot plug) Digitally Signed Firmware I 2kom HDD kapaciteta po 1TB
SAS 12G SFF Digitally Signed Firmware, sa mogućnošću proširenja do
30kom HDD I opciono 2 SFF NVM diska sa prednje strane servera

SSD

HDD:

Minimum 4 x 1 Gigabit onboard Ethernet ports.
Mrežna kartica:
Dodatna mrezna kartica sa min 2porta 10Gb koja omogućava do 40 Gb/s
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bi-directional near-line rate throughput (20 Gb/s po portu)
Sa funkcionalnoscu - Switch Independent Network Partitioning (NPAR) Koja omogućava segmentaciju svakog 10GbE porta na četiri virtuelna
porta uz fleksibilnu raspodelu propusnog opsega na svaki port.

RAID kontroler:
Baterija za kontroler:
Optički uredjaj:

Portovi:

Slotovi:

Napajanje:
Ventilatori

System management:

Menadzment software

Security software
Podrzani OS

Preinstalirani OS
Prateća oprema:

Garancija:

instalacija

RAID kontroler sa podrskom za RAID 0/1/5/6/10/50 i 60, minumum
12Gb/s SAS sa podrskom za 8 diskova I minimum 2GB sopsteve cache
memorije.
Minmum - 96W Smart Storage Battery (do 20 uredjaja) isporuciti sa
145mm Cable Kit
SATA DVD-ROM
Sa prednje strane - Minimum 1 x USB3.0 I LED signalizaciju za stanje
sistema, status NIC adaptera i UID. Sa zadnje strane - 2 x USB3.0 I 2 x
USB3.0 interna, 1 x VGA connector sa zadnje strane. Mogucnost 2 x
optional USB 2.0, VGA port I iLO menadzment port, i opciono sa prednje
strane display port,
Minimum 8 x PCIe 3.0 slots, i jedan FlexibleLOM, server treba da
poseduje microSD cardreader са 32GB Flash Memory Card 8GB SD
Enterprise Flash Media
Redudantno minimalno, 500W - Power Supply, Platinum hot-plug,
Available in 94% efficiency.
Server treba da ima minimum 7 ventilatora i High Performance Heatsink
Mogućnost pristupa i upravljanja serverom sa udaljene lokacije preko
zasebnog LAN porta (RJ45), i sa prednje strane.
Server mora da poseduje menadzment modul za daljinsko upravljanje.
Modul mora da podržava uključivanje, resetovanje i gašenje server putem
web konzole, mauntovanje iso media i daljinsku instalaciju kao i daljinski
pristup konzoli. Takodje mora da pokazuje osnovne parameter server kao
što su: temperature, stanje diskova, memorije i integrisanih mrežnih
adaptera. Ukoliko je poterbna dodatna licenca za navedene
funkcionalnosti uračunati je u ukupnu cenu.
Uz server isporuciti softver za menadzment koji pruza jedinstven interfejs
za administraciju servera. Softver treba da omogućava: potpuni uvid u
resurse navedene opreme, definisanje RAID konfiguracije na lokalnim
diskovima, BIOS podešavanja, ažuriranje verzije firmwarеа, podešavanje
mrežnih adaptera podešavanje LUNova I zoniranje na uredjajima za
skladištenje podataka. Softver mora da podržava VMware vSphere ESXi
6.7 U1 ili noviji
Server mora da poseduje Intrusion Detection Kit I Trusted Platform
Module 2.0.
Red Hat Linux, SUSE Linux, Windows, ClearOS.
Server mora biti na VMWare listi podržane opreme (VMware compatibility
list) za ESXi 6.7 i noviji hipervizor.
U konfiguraciji je potrebno da bude preinstaliran OEM Windows Server
Standard Edition 2019 (16-Core) sa 10kom pripadajucih user CAL-ova.
U konfiguraciji je potrebno da budu ukljuceni svi potrebni propadajuci
elementi za montazu u rack ormar sa kliznim sinama za montiranje
servera u Rack sa “rukom” za menadzment kablova, naponskim
kablovima…
Najmanje 3 godine proizvođačke garancije sa besplatnim delovima I
radom ovlašćenog servisera uz odziv servisa na lokaciji korisnika, sa
obavezom vraćanja uređaja u funkcionalno ispravno stanje najkasnije 12
časova od trenutka prijave kvara. Neophodno je dostaviti link sa
stranicom proizvođača gde se po serijskom broju može proveriti dužina
tranjanja i tip garancije i dostaviti potvrdu proizvođača opreme o dužini
garancije koja glasi na ime naručioca.
U cenu uračunati uslugu instalacije, podešavanja i puštanja u rad na
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lokaciji korisnika. Instalacija i konfigurisanje virtuelnih mašina, kreiranje
AD, DHCP. Konfigurisanje domain controllera i file servera.

Напомена: Уколико понуђач нуди „одговарајућу“ опрему, потребно је доставити потврду произвођача
опреме коју нуди да је понуђена опрема компатибилна са траженом.
СЕРВИС: најдуже 10 радних дана (за партије 1 и 3)
Сервис (отклањање квара) подразумева поправку/замену у гарантном року оштећене компоненте на
уређају. Уколико поправка није могућа у предвиђеном временском року, понуђач је дужан да обезбеди
уређај на коришћење наручиоцу док се квар не отклони, најкасније 48 сати од истека временског рока
предвиђеног за сервис (отклањање квара). Уколико отклањање квара код неисправног уређаја није
могуће извршити у року од 3 недеље од пријаве квара, понуђач је дужан да наручиоцу испоручи уређај,
у року од 4 недеље од дана пријаве квара.
- За компоненте/уређаје где је наведен произвођач и тип, понуђач може да понуди еквивалентни
(одговарајући) уређај истог произвођача, идентичног или унапређеног техничког квалитета, уколико
се захтевано не може наћи на тржишту. Такође, понуђач може понудити еквивалентни (одговарајући)
уређај другог произвођача.
- У случају понуде еквивалентног (одговарајућег) уређаја потребно је приложити упоредну
документацију понуђене и захтеване компоненте где се јасно описно и/или квантитативно (нумерички
изражено) види да је уређај одговарајућег или напреднијег техничког квалитета у односу на тражени.
Уколико је приложена документација недовољна за доказивање еквивалентности, наручилац ће током
оцењивања понуда проверити да ли понуђена компонента/уређај одговара минималним техничким
захтевима Наручиоца, тј. да ли је понуда, уколико је исправна, одговарајућа и прихватљива.
Напомињемо да ће се понуда свакако третирати као неодговарајућа ако понуђач није доставио техничку
документацију понуђеног еквивалентног (одговарајућег) уређаја.
- У случају понуђеног уређаја бољих техничких карактеристика од захтеваног, понуђач не добија
предност.
Напомена за све три партије:
- Понуђач је дужан да понуди све ставке у оквиру партије/а за коју подноси понуду.
-

Понуђач је дужан да уређаје испоручи на адресу „Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш,

Аеродром „Морава“ - Краљево, ул.Тавник бб;
Понуђач је дужан да попуни, односно потврди тражене карактеристике у колони
„понуђено“, за сва захтевана добра, у оквиру партије за коју подноси понуду, у супротном
понуда ће бити сматрана неодговарајућом;
Понуда мора у свему да одговора захтевима дефинисаним од стране Купца. У случају
да и један део понуде не буде у складу са захтевима и условима наведеним у Поглављу II
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ понуда ће бити одбијена.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Ред.број
1.

2.

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1.
Закона о јавним набавкама
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Доказ за правна Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
лица
односно извод из регистра надлежног Привредног суда
Доказ за
Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
предузетникe
односно извод из регистра надлежног Привредног суда
Доказ за
Физичка лица не достављају овај доказ
физичка лица
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 члана 75. ст. 1. тач. 2.
Закона о јавним набавкама.
Доказ не може бити старији од два месеца од отварања понуда.
Доказ за
1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног
правна лица
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и
неко од кривичних дела организованог криминала.
Захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Доказ за
предузетнике

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
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Доказ за
физичка лица

3.

4.

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).

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 члан. 75. ст. 1. тач. 4 Закона о јавним набавкама.
Доказ не може бити старији од два месеца од отварања понуда.
Доказ за
Уверење Пореске управе Министарства финансија и
правна лица
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације
Доказ за
Уверење Пореске управе Министарства финансија и
предузетнике
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације
Доказ за
Уверење Пореске управе Министарства финансија и
физичка лица привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације
Да је поштовао обавезе које произлазе 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 о јавним набавкама.
Начин
доказивања
Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у
овог услова је поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране
исти за
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
правна,
понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
физичка лица
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
и
групе понуђача и оверена печатом.
предузетнике
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Ред.број
1.

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о
јавним набавкама
За партију бр. 1-Рачунарска и остала опрема
Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом за ову
јавну набавку. Под неопходним пословним капацитетом Наручилац
подразумева:
1. Да понуђач поседује потврду о произвођачкој гаранцији за опрему под
редним бројевима 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12.
Доказ

Ред.број
1.

Доказ за испуњеност услова 1.
Потврда произвођача опреме или локалне канцеларије
произвођача опреме (за територију Републике Србије) којом
се потврђује да је захтевани гарантни период подржан од
стране произвођача опреме. Потврда се односи на сву
понуђену опрему и мора: бити насловљен на Наручиоца и
предметну јавну набавку, мора да садржи податке о сву
опрему за коју се подноси понуда и мора се односити на
територију Републике Србије.

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о
јавним набавкама
За партију бр. 2-Лиценце
Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом за ову
јавну набавку. Под неопходним пословним капацитетом Наручилац
подразумева:
1. Да је понуђач овлашћен од произвођача или представништва
произвођача за територију Републике Србије да нуди и продаје добра
наведена у техничкој спецификацији.
Доказ

Ред.број

1.

Доказ за испуњеност услова 1.
Потврда произвођача опреме, представништва произвођача
или локалне канцеларије произвођача опреме да је понуђач
овлашћен да нуди и продаје добра наведена у техничкој
спецификацији.

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о
јавним набавкама
За партију бр. 3-Серверска опрема
Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом за ову
јавну набавку. Под неопходним пословним капацитетом Наручилац
подразумева:
1. Да је понуђач овлашћен од стране произвођача понуђене опреме за
продају, пружање услуге инсталације, одржавање и сервисирање на
територији Републике Србије за добра (опрему) која су предмет ове јавне
набавке.
2. Да поседује важећи Сертификат за систем управљања квалитетом
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ИСО 9001
3. Да има партнерски статус код произвођача за опрему која је предмет
набавке.
Доказ за испуњеност услова 1.
Потврда произвођача опреме, представништва произвођача
или локалне канцеларије произвођача опреме на
меморандуму произвођача опреме која гласи на име
наручиоца, да је понуђач овлашћен за продају, пружање
услуге инсталације, одржавање и сервисирање на
територији РС за добра (опрему) која су предмет ове јавне
набавке.
Доказ

Доказ за испуњеност услова 2.
Важећи Сертификат за систем упрвљања квалитетом ИСО
9001

Доказ за испуњеност услова 3.
Потврда локалне канцеларије произвођача да понуђач има
партнерски статус код произвођача опреме која је предмет
набавке.
Понуђач мора да располаже неопходним кадровским капацитетом за
предметну јавну набавку. Под неопходним кадровским капацитетом
Наручилац подразумева :
1. да Понуђач у време подношење понуде мора да има минимум три
запослена по било ком основу сертификована за опрему која је предмет
ове јавне набавке;
1. Достављање тражених сертификата и
За запослена лица
- Фотокопије радних књижица или
- Фотокопије закључених уговора о раду или
- Фотокопије М образаца.
- Или било који други документ којим се на недвосмислен начин
доказује да су лица ангажована код Понуђача

2.

Доказ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
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 доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да
достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова, а додатне услове испуњавају заједно.
1.2.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
1.1.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5)
Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за
који је неопходна испуњеност тог услова.
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Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5)
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у
оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим
уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази: На основу члана 79. став 5. ЗЈН
понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, и то:
1) доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН
– интернет страница Агенције за привредне регистре, линк Понуђачи
www.apr.gov.rs/Регистри/Регистарпонуђача.aspx
2) извод из регистра надлежног органа: извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs - линк Регистри
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл.цт.1.тач.1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: „Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш, (Комисија за јавне набавке), 18000 Ниш,
Ул. ваздухопловаца бр. 24, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Рачунарска, серверска опрема и
лиценце – јн бр. 19-6/2019, партија/е бр.________НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 17.12.2019 године, до 12.00 часова.
Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 17.12.2019. године у 12.30 часовa, у просторијама
Наручиоца, на адреси Ул. ваздухопловаца бр. 24, Ниш.
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена
по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи попуњен, потписан и печатом оверен:
o Образац понуде са спецификацијом – обрасцем структуре понуђене цене и упутством како
да се попуни (попуњен, потписан и оверен);
o Документацију којом се доказује исупуњеност услова (упутство дато у поглављу III);
o Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, потписан и оверен од стране свих учесника у заједничкој понуди, уколико
понуду подноси група понуђача у свему у складу са чл.81 Закона о јавним набавкама;
o Модел уговора, попуњен, потписан и оверен печатом;
o Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен);
o Средства обезбеђења предвиђена Конкурсном документацијом;
o Споразум о заједничком извршењу набавке, уколико се доставља заједничка понуда, у свему
у складу са чл.81 Закона о јавним набавкама;
o Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Набавка је обликована у три (3) партије.
партија 1 – Рачунарска и остала опрема;
партија 2 – Лиценце;
партија 3 – Серверска опрема;
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који
је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш,
(Комисија за јавне набавке), 18000 Ниш, Ул. ваздухопловаца бр. 24, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Рачунарска, серверска опрема и лиценце – јн бр. 196/2019 партија/е бр.________НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Рачунарска, серверска опрема и лиценце – јн бр. 196/2019 партија/е бр.________НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Рачунарска, серверска опрема и лиценце – јн бр. 196/2019партија/е бр.________НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Рачунарска, серверска опрема и лиценце – јн
бр. 19-6/2019 партија/е бр.________ НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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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.
У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,
а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћања ће се извршити у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне фактуре, а на основу
документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара и након достављања 1
(jедне) менице за отклањање грешака у гарантном року у складу са Конкурсном документацијом и
Уговором.
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Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене
исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и
других прописа који уређују предметну област. Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају
услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа неће бити прихваћене као основ за плаћање.
На испостављеној фактури мора бити назначен број јавне набавке као и број уговора на који се
испорука и фактура односе.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која
ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9.3. Захтев у погледу гарантног рока
Гаранција за тражена добра која су предмет јавне набавке детаљно су дефинисана у поглављу II Врста,
техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
Гарантни рок почиње да тече од дана обостраног потписивања записника о квантитативном и
квалитативном пријему.
Изабрани понуђач је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке или неисправности, који
се уоче у гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана.
9.4. Захтев у погледу начина испоруке добара
Испорука подразумева:
- физичку испоруку добара, у складу са упутством Наручиоца, Адреса: „Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш,
Аеродром „Морава“ - Краљево, ул.Тавник бб, у року до:
за партију 1: најдуже до 10 дана од дана закључења Уговора.
за партију 2: најдуже до 5 дана од дана закључења Уговора.
за партију 3: најдуже до 15 дана од дана закључења Уговора.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Понуђач је дужан да прикаже јединичне цене и укупан износ понуде у динарима.
- У цену морају бити урачунати трошкови реализације предметне јавне набавке по техничкој
спецификацији наведеној у Поглављу II конкурсне документације и сви остали зависни
трошкови неопходни за реализацију ове јавне набавке.
- Цене се дају без пореза на додатну вредност и не могу се повећавати за време трајања уговора
- Уколико домаћи понуђач искаже цену у еврима, у том случају ће се за плаћање узети/користити
средњи курс НБC на дан отварања понуда.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92.
Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте,
по добијању образложења, проверити.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
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Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и
привреде, Саве Машковића, 3-5, 11000 Београд, http://www.poreskauprava.gov.rs/ .
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже
Јовановића 27а, 11160 Београд, http://www.sepa.gov.rs/ , и у Министарству енергетике, развоја и
заштите животне средине, Немањина 22-26, 11000 Београд, http://www.merz.gov.rs/cir .
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, Немањина 11, 11000 Београд, http://www.minrzs.gov.rs/ .
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Важи за све три (3) партије
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде - Понуђач је дужан да у понуди достави потписану
и печатирану бланко сопствену меницу за озбиљност понуде, доказ да је меница евидентирана у
Регистру меница и овлашћења НБС (оверени захтев за регистрацију менице), копију картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном
овлашћењу и попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне
вредности понуде без ПДВ-а. Меница се издаје за озбиљност понуде и траје најмање колико и
важење понуде. Наручилац може наплатити меницу у случају да изабрани понуђач одустане од
потписивања уговора, уколико му исти буде понуђен као најповољнијем понуђачу, као и у
случају одустајања или измене понуде у року важења понуде.
II Изабрани понуђач је дужан да достави: Важи за партије 1и3
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року од
7 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење
посла са меничним овлашћењем, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
III Изабрани понуђач је дужан да достави: Важи за партије 1и3
Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се
обавезује да у тренутку испоруке добра, преда наручиоцу бланко сопствену меницу за
отклањање грешака у гарантном року са меничним овлашћењем, у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најамање 5 (пет) дана дужи од истека
гарантног рока рока .
Наручилац ће уновчити меницу за за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште
на: dmarkovic@nis-airport.com или факсом на број: (0)18 4583 003 тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде сваког радног дана од понедељка до петка у времену од 08:00 до 15:00.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 19-6/2019“.
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.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(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.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
За партију 1 и 2:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена
цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
За партију 3:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија
понуда“. Елементи критеријума су:
1. Цена
80 пондера
2. Рок испоруке
20 пондера
1. Бодовање по елементу критеријума „Цена“ вршиће се на основу следеће формуле:
Бц=80*Цмин/Цпон
где су: - Бц – број бодова (пондера) добијених на основу елемената критеријума „ Цена“;
- Цмин – најнижа понуђена цена за наведени елемент критеријума;
- Цпон – понуђена цена за наведени елемент критеријума понуђача чија се понуда бодује.
2. 2. Бодовање по елементу критеријума „Рок испоруке“ вршиће се на основу следеће формуле:
Бр=20*Рмин/Рпон
где су: - Бр – број бодова (пондера) добијених на основу елемената критеријума „Рок испоруке“;
- Рмин – најкраћи понуђени рок за испоруку за наведени елемент критеријума;
- Рпон – понуђени рок за испоруку за наведени елемент критеријума понуђача чија се
понуда бодује.
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Сваки елемент критеријума бодује се посебно, а укупан број бодова (пондера) добија се сабирањем
бодова добијених по елементима критеријума.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
За партију 1и 2
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке,
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
За партију 3
Уколико две или више понуда имају исту број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који понуди нижу цену, а у случају да понуде исту цену, као најповољнија понуда биће
изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке добара.
Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће донети
одлуку о додели уговора, 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. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 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. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац
ће доставити записник извлачења путем жреба.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу IX Kонкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно
удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се
доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: dmarkovic@nis-airport.com или факсом на број
: (0)18 4583 003 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом
није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
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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. Члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
120.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: број или ознака јавне
набавке, сврха уплате: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке, корисник: буџет
Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона.
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.
Изабрани понуђач је у обавези да потисан уговор достави наручиоцу у року од 10 (десет) дана од дана
пријема истог, у супротном ће се сматрати да је одустао од потписивања и уговор ће бити понуђен
следећем најповољнијем понуђачу са ранг листе.
22. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ
ОБАВЕЗНА
Понуђачи приликом сачињавања понуде нису у обавези на употребу печата.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 19-6/2019 26/68

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку – Рачунарска, серверска
опрема и лиценце, партија 1 - Рачунарска и остала опрема, ЈН бр. 19-6/2019
1)ОПШТИ 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

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду
подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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ОПИС И КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

1. Desktop
računar tip 1

Ponuđene tehničke karakteristike

Minimalne tehničke karakteristike

Proizvođač i model:
Količina:

12
Intel® procesor generacije (9),
minimalna osnovna frekvencija 2.9GHz,
min 6C/6T, min 9MB Cache, 14nm ili
ekvivalent

Procesor :
Matična ploča:

Chipset B360

RAM memorija:

8GB DDR4

SSD

Optički uređaj:

128GB M.2
500GB; 7200 rpm (Nov, ne
refabrikovan)
DVD±RW

Graficka karta:

Neintegrisana sa minimum 1GB DDR3

Mrežna konekcija:

Gigabit ethernet

Hard disk:

Proširenja:

Priključci sa zadnje
strane kućišta:

Priključci sa
prednje strane
kućišta:
PSU:
Operativni sistem:
Energetska
efikasnost:
Garancija:

Količina

1x PCI Express x16
2x PCI Express x1
1x M.2 socket
1x COM port header
1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
1 x D-Sub Port
1 x HDMI Port
2 x USB 2.0 Port
4 x USB 3.1 Gen2 Type-A Port (10
Gb/s)
1 x RJ-45 LAN Port
Audio Jack sa 3 priključka
min 2 x USB 3.0
Min 500W
Predinstaliran Windows 10 Professional
WEE, CE, ROHS
36 meseci

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

12 kom.

2. Desktop
računar tip 2

Minimalne tehničke karakteristike

Ponuđene tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

Količina:
Procesor :

1
Intel® procesor generacije (9),
minimalna osnovna frekvencija 2.9GHz,
min 6C/6T, min 9MB Cache, 14nm ili
ekvivalent
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Matična ploča:

Chipset B360

RAM memorija:

16GB DDR4

SSD
Hard disk:
Optički uređaj:

120GB
1TB; 7200 rpm (Nov, ne refabrikovan)
DVD±RW
Neintegrisana,
Minimum: 128bit, 2GB VRAM,
2xHDMI,1DVI i 1xDP

Grafička karta:
Mrežna konekcija:
Proširenja:

Priključci sa zadnje
strane kućišta:

Priključci sa
prednje strane
kućišta:
PSU:
Operativni sistem:
Energetska
efikasnost:
Garancija:

Količina

Gigabit ethernet
1x PCI Express x16
2x PCI Express x1
1x M.2 socket
1x COM port header
1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
1 x D-Sub Port
1 x HDMI Port
2 x USB 2.0 Port
4 x USB 3.1 Gen2 Type-A Port (10
Gb/s)
1 x RJ-45 LAN Port
Audio Jack sa 3 priključka
min 2 x USB 3.0
Min 600W
Predinstaliran Windows 10 Professional
WEE, CE, ROHS
36 meseci

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

1 kom.
3. Monitor tip 1
ASUS VP228DE
(ili odgovarajući)

Ponuđene tehničke karakteristike
Minimalne tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

Količina:
Tip:
Dijagonala ekrana:

12
TN LED
21.5”

Rezolucija max:

Full HD 1920x1080

Vreme odziva:
Brzina
osvežavanja:
Osvetljenje:

5ms

Ugao vidljivosti:

90/65

Povezivanje:

VGA D-Sub

Garancija :

Količina

60Hz
200cd/m2

36 meseci

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

12 kom.
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4. Monitor tip 2
ASUS VS197DE(ili
odgovarajući)

Ponuđene tehničke karakteristike
Minimalne tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

Količina:
Tip:
Dijagonala ekrana:

7
TN
18.5"

Rezolucija max:

1366x768 HD Ready

Vreme odziva:
Brzina
osvežavanja:
Osvetljenje:

5ms

Ugao vidljivosti:

90/50

VGA (D-Sub):

Da

Garancija :

36 meseci

Količina

60Hz
200cd/m2

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

7 kom.
5. Monitor tip 3
AOC LED C24G1
24" (ili
odgovarajući)

Ponuđene tehničke karakteristike
Minimalne tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

Količina:
Tip panela:
Dijagonala ekrana:

3
VA
24"

Rezolucija max:

1920 x 1080 Full HD

Zakrivljen ekran:

DA

Vreme odziva:

1ms

Osvežavanje:

144Hz

Osvetljenje:

250cd/m2

Kontrast:
Ugao vidljivosti Horizontalno:
Ugao vidljivosti Vertikalno
VGA (D-Sub):

3000 : 1

Audio izlaz:
HDMI
Garancija :

DA
2 kom
36 meseci

Količina

178°
178°
Da

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

3 kom.
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6. Monitor tip 4

Minimalne tehničke karakteristike

Količina:
Tip panela:
Dijagonala ekrana:

2
IPS
19"

Rezolucija max:

1280 x 1024

Vreme odziva:

8ms

Osvetljenje:

250cd/m2

Kontrast (tipično):
Kontrast
(dinamički):
Ugao vidljivosti:

1000:1

Garancija :

24 meseca

Količina

Ponuđene tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

4000000:1
178/178

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

2 kom.
Ponuđene tehničke karakteristike

7. FUJITSU Image
Scanner ScanSnap
Minimalne tehničke karakteristike
iX1500 A4 (ili
odgovarajući)

Proizvođač i model:
Količina:
Format:
Tip skenera:
Tehnologija za
skeniranje:
Izvorsvetla:

1
A4
Skener za dokumenta

Optička rezolucija:

600dpi

Brzinaskeniranja:

Maksimalna
veličina
dokumenta:
Podržani
tipovi medija:
Displey
Napajanje:
Konekcije:
Garancija:

Količina
1 kom.

Color CIS x 2 (Front x 1, Back x 1)
3ColorLED(Red/Green/Blue)
30 strana po minuti (AutoMode (SimplexorDuplex),
NormalMode (Color&Gray scale 150dpi, Monochrome
300dpi, Simplex/Duplex), Better Mode (Color&Gray
scale200dpi, Monochrome 400dpi, Simplex/Duplex),
BestMode (Color&Gray scale 300dpi, Monochrome
600dpi, Simplex/Duplex))
8 strana
po minuti
Color&Gray
scale
A4,
A5, A6,
B5, B6,(Excellent
BusinessMode
Card, -Post
Card, Letter,
600dpi, Monochrome
Legaland
CustomSize.1200 dpi, Simplex/Duplex)
Max: 216mmX360mm (8.5in.X14.17in.),
Min:50.8mmX50.8mm (2in.X2in.). Automatically
recognizes document size.
Papir:
40 g/m2
do 209
g/m2
Long Paper
Scanning:
863mm

4.3 in. color TFT touch screen
Strujni adapter
USB
3.0
(USB24mesecа
Min
2.0/
Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om
1.1
Comp
atible)
WiFibeži
čnamr
eža

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om
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8. Projektor
EPSON EH-TW650
(ili odgovarajući)

Ponuđene tehničke karakteristike
Minimalne tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

Količina:
Tip:

Snaga min:

1
LCD
3000 ANSI lum. / 4000h (u
standardnomrežimu)
190 W

Rezolucija:

Full HD 1920x1080

Kontrast min:

10000:1

Povezivanje:

HDMI, VGA D-sub, audio, USB 2.0

Zumoptički min:

1.2x

Odnosstranaslike:

16:9

Zvučnici:

DA

Daljinskiupravljač:
Ostalo:
Garancija :

DA
Naponskikabl, VGA ili HDMI kabl
24 meseca

Lampa min:

Količina

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

1 kom.

9. Laserski štampač
HP MFP Color Laser
A4 HP M281fdw (ili
odgovarajući)

Ponuđene tehničke karakteristike
Minimalne tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

Količina:
Dvostrana štampa:
ADF:

1
Automatska
DA

Wireless:

Ugrađen

Mreža:

Ethernet 10/100/1000

Funkcionalnost:

Štampač/Skener/Kopir/Faks

Tip:

Laserski kolor

Format papira:

Rezolucija crna/kolor:

A4
Letter(216 x 280); Legal(216 x 356);
Executive(184 x 267); Oficio
8.5x13(216 x 330); 4 x 6(102 x 152); 5
x 8(127 x 203); A4(210 x 299); A5(148
x 210); A6(105x148); B5(JIS)(182 x
257); B6(JIS)(128 x 182);
10x15cm(100 x 150); Oficio
216x340mm(216 x 340); 16
600 x 600 dpi

Brzina crna/kolor:

Crna: 10.3 sec Kolor: 11.7 sec

Mesečni obim štampe:

40,000 stranica

Optička rezolucija

300 x 300 dpi (ADF) 1200 x 1200 dpi

Vrste papira:
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skenera:

(Flatbed)

Kolorit skenera:

24-bits (colour) 8-bits (monochrome)

Količina memorije:

256 MB DDR, 256 MB Flash

Kapacitet ulaza:

Faks:

250 stranica
1 USB 2.0 port 1 Ethernet
10/100/1000 Base-TX network port 1
Front Host USB port 1 Phone line jack
(in) 1 Phone line jack (out)
DA

Garancija :

24 meseca

Povezivanje:

Količina

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

1 kom.
10. mini pc Intel
NUC (ili
odgovarajući)

Ponuđene tehničke karakteristike
Minimalne tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

Količina:
Mini PC
Procesor :
RAM memorija:
HDD:
Grafička karta:
Mrežni interfejs:
Dimenzije:

Priključci:

Operativni sistem:
Garancija :

Količina

12
DA
Intel® Celeron® 3060U 1.63 GHz
4GB
120GB SSD
Intel® HD Graphics
10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
Bežična mreža: 802.11ac
Bluetooth™ 4.0
Max: 200mm x 200mm x 57mm
1x DisplayPort
1x HDMI
4x USB3.1
2x USB2.0
1x RJ-45 (LAN)
2x 3.5mm (izlaz + mikrofon)
Čitač kartica 4-u-1
Predinstaliran Windows 10
Professional
24 meseca

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

12 kom.

11. TV tip 1 VIVAX
SMART
65UHD121T2S2SM
LED, 65" (ili
odgovarajući)

Ponuđene tehničke karakteristike
Minimalne tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

Količina:
Tip ekrana:

1
LED
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Dijagonala ekrana:

65" (165.1 cm)

Procesor:

Quad core

Rezolucija:

4K Ultra HD

Smart:

DA

Osvetljenje:

280 cd/m²

Standardni kontrast:

4000:1

Vreme odziva:

4 ms

Ugao gledanja (H°/V°)

178°/178°

Digitalni tjuner:

DVB-T/T2/C/S2

Bežična veza:

Wi-Fi (ugrađen)

HDMI priključak:

3

USB 2.0 priključak:

2
PC audio
Izlaz za slušalice
VGA
Komponentni izalz
Kompozitni izlaz
36 meseci

Ostali priključci:

Garancija :

Količina

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

1 kom.

12. TV tip 2 FOX
43DLE172 (ili
odgovarajući)

Ponuđene tehničke karakteristike
Minimalne tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

Količina:
Tip:
Dijagonalaekrana:

3
LED
43"

Ekran:

LED

Osvetljenje min:

200cd/m2

Rezolucija max:

Full HD 1920x1080

Tip tunera:

DVB-T/T2/C

Povezivanje:

HDMI, USB, VGA, Audio

Zvučnici min:

2 x 8W

Ostalo:
Energetska
efikasnost:
Garancija min:

VESA 200x200, bojacrna

Količina

Tip I ENERGY STAR
24 meseca

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

3 kom.
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13. Prenosni računar
LENOVO Yoga 73013IWL (ili
odgovarajući)

Ponuđene tehničke karakteristike
Minimalne tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

Količina:
Procesor :
RAM memorija:
HDD:
Ekran osetljiv na
dodir:
Dijagonala ekrana:

1
Intel® Core™ i5 Quad Core
Processor 8265U
Keš memorija: 6MB
16GB
512GB NAND
DA
13.3”

Rezolucija ekrana:

1920 x 1080

Graficka karta:

Intel UHD 620

Wireless:
Pozadinsko
osvetljenje testature:
Čitač otiska prsta:
Thunderbolt port
USB 3.1
Bluetooth:
Operativni sistem:
Garancija :

802.11 ac

Količina

DA
DA
DA
DA
Bluetooth 4.1
Windows 10 Professional preload
24 meseca

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

1 kom.

14. ATEN USB-C
Multiport Dock ili
odgovarajući

Ponuđene tehničke karakteristike
Minimalne tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

Količina:

Opis:

3
- Konektovanje do 10 uređaja
odjednom,
- Punjenje do 60W (20V/3A, 12V/3A,
9V/3A and 5V/3A),
- 4K na jednom izlazu (HDMI, DP),
- FHD 1080p kod dva izlaza (HDMI,
DP ili VGA),
- 1 x USB-A 3.1 Gen 1 port
podrškaza brzo punjenje baterija,
- Ugrađen čitač kartica
(SD/MMC/Micro SD) jedan port u
trenutku,
- Audio Ulaz i izlaz,
- Gigabit LAN
- Jedan izlaz :
DisplayPort - 3840 x 2160@30
HDMI - 3840 x 2160@30
VGA - 1920 x 1200@60
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Display port:

- Dva izlaza:
DisplayPort/HDMI - 1920 x 1080@60
DisplayPort/VGA - 1920 x 1080@60
USB-C
Audio, 3x USB 3.1, SD/Miscro SD,
LAN, DisplayPort, HDMI, VGA, USBC PD
1x Display port

HDMI port:

HDMI-A

Rezolucija ekrana:

3840 x 2160

VGA port:

DA

RJ-45:
Čitač kartica:
Garancija :

DA
SD/Micro SD
12 meseci

Konektor 1:
Konektor 2:

Količina

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

3 kom.

15. Bar-kod
skener Honeywell
1450G2D-2USB-1
(ili odgovarajući)

Ponuđene tehničke karakteristike
Minimalne tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

Količina:
Brzina skeniranja:
Povezivanje:
Režim rada:
Optika:
Ostalo:
Garancija :

Količina

2
Do 10 cm/s (4 in/s) for 13 mil UPC
optimalnog fokusa
USB
2D - za mobilne telefone i sve 2D bar
kodove.
0 to 100,000 lux (9,290 foot-candles)
Obrazac skeniranja: 640 x 480 pix.
Ugao skeniranja: Horizontal 37.8°;
Vertical 28.9°
24 meseca

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

2 kom.

16. Adapter
konvertor AV
HDMI na VGA

Ponuđene tehničke karakteristike
Minimalne tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

Količina:

Opis:

12
Konvertuje digitalni HDMI signal u VGA
+ 3.5 mm audio analogni signal
Izlaz: 1xVGA DB15 ženski, VESA do
WUXGA, 1920x1080 na 60Hz +3,5 mm
stereo
Ulaz: 1xHDMI 19 pin-a muski, v.1.4
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Konektor 1:

Podržava rezolucije do 1920p (bez
ekstenzije)
HDMI A - muški

Konektor 2:
Garancija :

VGA + 3.5mm - muški
12 meseci

Količina

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

12 kom.

17. Bežični miš
Logitech B170 (ili
odgovarajući)

Ponuđene tehničke karakteristike
Minimalne tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

Količina:
Povezivanje:
Interfejs:
Tip:

1
Bežični
Wireless USB receiver
Optički

Napajanje:

AA baterija
Tri tastera, Autonomija baterije do 12
meseci, boja crna
24meseca

Ostalo:
Garancija :

Količina

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

1 kom.

18. Bežična
tastatura

Minimalne tehničke karakteristike

Ponuđene tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

Količina:
Slovniraspored:
Interfejs:
Tip:

1
SRB (YU)
Wireless USB receiver
Bežična

Ostalo:

4 multimedijalnatastera, bojacrna

Garancija :

24 meseca

Količina

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

1 kom.

19. Miš USB
Logitech B100 (ili
odgovarajući)

Ponuđene tehničke karakteristike
Minimalne tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

Količina:
Povezivanje:
Tip:

15
USB
Optički

Ostalo:

Tri tastera, dužina kabla 180cm
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Garancija :

Količina

24 meseca

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

15 kom.

20. Tastatura

Minimalne tehničke karakteristike

Količina:
Slovni raspored:
Povezivanje:
Tip:

15
SRB (YU)
USB
Žična

Garancija :

24 meseca

Količina

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ponuđene tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

15 kom.
21. Hard disk WD
2TB SATA3 64MB
Intelli Power
WD20EFRX Red
(iliodgovarajući)

Ponuđene tehničke karakteristike
Minimalne tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

Količina:
Povezivanje:
Format:
Tip:

10
SATA III
3.5’’
Interni Hard disk

Kapacitet:

2 TB
Protok 6 Gbps (600 MBs), Keš
memorija 64 MB ili više,
Broj obrtaja Intellipower (ili 7200rpm)
36meseci

Ostalo:
Garancija :

Količina

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

10 kom.
22. Platno VEGA
200 x 200
TRIPOD (ili
odgovarajući)

Ponuđene tehničke karakteristike
Minimalne tehničke karakteristike
Proizvođač i model:

Količina:
Tip:
Dimenzije min:

1
Platno za projektor
200x200 cm

Vidljiva oblast min:

180x180 cm

Format:

1:1

Ostalo:

Nožice stalka obložene gumom

Količina

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

1 kom.
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Укупна цена без ПДВ-а (за све тражене
позиције)
Укупна цена са ПДВ-ом (за све тражене
позиције)
Рок плаћања
у року не дужем од 45 дана од дана пријема
исправне фактуре
Рок важења понуде
( не краћи од 60 дана )
Рок испоруке добара
(не дуже од 10 дана) од дана потписивања
уговора.
„Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш,

Аеродром
„Морава“
Краљево, ул.Тавник бб

Место и начин испоруке

Датум

-

Понуђач
М.П.

_____________________________

____________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
„Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи
број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку – Рачунарска, серверска
опрема и лиценце, партија 2 - Лиценце, ЈН бр. 19-6/2019
1)ОПШТИ 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

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду
подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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ОПИС И КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
1. FQC-08929 Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (ili odgovarajući)
Količina:
Vrsta:

Količina

10
trajna licenca

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

10 kom.

2. T5D-03245 Office Home and Business 2019 English CEE Only Medialess (ili odgovarajući)
Količina:
Vrsta:

Količina

45
trajna licenca

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

45 kom.

3. T5D-02710 Office Home and Business 2016 En 32/64 (ili odgovarajući)
Količina:
Vrsta:

Količina

20
trajna licenca

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

20 kom.

4. LCCDGS2019ML CorelDRAW Graphics Suite 2019 Single User Business License (ili odgovarajući)
Količina:
Vrsta:

Količina

4
trajna licenca

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

4 kom.

5. 65280418AD01A00 Adobe Acrobat Standard 2017 Windows IE AOO License (ili odgovarajući)
Količina:
Vrsta:

Količina

15
trajna licenca

Cena/jm bez PDV-а Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

15 kom.
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Укупна цена без ПДВ-а (за све ставке)
Укупна цена са ПДВ-ом (за све ставке)
Рок плаћања
у року до 45 дана од дана пријема исправне
фактуре
Рок важења понуде
( не краћи од 60 дана )
Рок испоруке добара
(не дуже од 5 дана) од дана потписивања
уговора.
„Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш,

Аеродром
„Морава“
Краљево, ул.Тавник бб

Место и начин испоруке

Датум

-

Понуђач
М.П.

_____________________________

____________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
„Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи
број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку – Рачунарска, серверска
опрема и лиценце, партија 3 – Серверска опрема, ЈН бр. 19-6/2019
1)ОПШТИ 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

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду
подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 19-6/2019 49/68

ОПИС И КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Server - HPE DL380
Minimalne tehničke karakteristike
Gen10 ili
odgovarajući

Ponuđene tehničke karakteristike

Proizvođač i model:
Kućište:
Procesor:
Max broj procesora:
Chipset:
Memorija:
MIN broj memorijskih
slotova:
Podrzani tip memorijskih
slotova
SSD

HDD:

Rack, maksimalne visine 2U
Minimum instaliranih 2 (dva) Intel
Xeon-Silver 4214 (2.2GHz/12core/85W), ili odgovarajući
2
Intel C621
Minimum 128GB (DDR4-2933)
preinstalirane memorije.
Mogućnoćnost proširenja memorije
minimalno do 6TB
24
DDR4-2933 CAS-21-21-21
SmartMemory
Minimum preinstaliranih 2kom
sistemskih SSD, minimalnog
kapaciteta po 220GB SFF Digitally
Signed Firmware (2.5in).
Minimum preinstaliranih 4kom HDD
kapaciteta po 1.2TB 12G SAS 10K
2,5” (hot plug) Digitally Signed
Firmware I 2kom HDD kapaciteta po
1TB SAS 12G SFF Digitally Signed
Firmware, sa mogućnošću proširenja
do 30kom HDD I opciono 2 SFF NVM
diska sa prednje strane servera
Minimum 4 x 1 Gigabit onboard
Ethernet ports.
Dodatna mrezna kartica sa min
2porta 10Gb koja omogućava do 40
Gb/s bi-directional near-line rate
throughput (20 Gb/s po portu)

Mrežna kartica:

RAID kontroler:

Sa funkcionalnoscu - Switch
Independent Network Partitioning
(NPAR) Koja omogućava segmentaciju
svakog 10GbE porta na četiri
virtuelna porta uz fleksibilnu
raspodelu propusnog opsega na
svaki port.
RAID kontroler sa podrskom za RAID
0/1/5/6/10/50 i 60, minumum 12Gb/s
SAS sa podrskom za 8 diskova I
minimum 2GB sopsteve cache
memorije.
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Baterija za kontroler:
Optički uredjaj:

Portovi:

Slotovi:

Napajanje:
Ventilatori

System management:

Menadzment software

Security software

Minmum - 96W Smart Storage
Battery (do 20 uredjaja) isporuciti sa
145mm Cable Kit
SATA DVD-ROM
Sa prednje strane - Minimum 1 x
USB3.0 I LED signalizaciju za stanje
sistema, status NIC adaptera i UID.
Sa zadnje strane - 2 x USB3.0 I 2 x
USB3.0 interna, 1 x VGA connector
sa zadnje strane. Mogucnost 2 x
optional USB 2.0, VGA port I iLO
menadzment port, i opciono sa
prednje strane display port,
Minimum 8 x PCIe 3.0 slots, i jedan
FlexibleLOM, server treba da
poseduje microSD cardreader са
32GB Flash Memory Card 8GB SD
Enterprise Flash Media
Redudantno minimalno, 500W Power Supply, Platinum hot-plug,
Available in 94% efficiency.
Server treba da ima minimum 7
ventilatora i High Performance
Heatsink
Mogućnost pristupa i upravljanja
serverom sa udaljene lokacije preko
zasebnog LAN porta (RJ45), i sa
prednje strane.
Server mora da poseduje
menadzment modul za daljinsko
upravljanje. Modul mora da podržava
uključivanje, resetovanje i gašenje
server putem web konzole,
mauntovanje iso media i daljinsku
instalaciju kao i daljinski pristup
konzoli. Takodje mora da pokazuje
osnovne parameter server kao što su:
temperature, stanje diskova,
memorije i integrisanih mrežnih
adaptera. Ukoliko je poterbna
dodatna licenca za navedene
funkcionalnosti uračunati je u ukupnu
cenu.
Uz server isporuciti softver za
menadzment koji pruza jedinstven
interfejs za administraciju servera.
Softver treba da omogućava: potpuni
uvid u resurse navedene opreme,
definisanje RAID konfiguracije na
lokalnim diskovima, BIOS
podešavanja, ažuriranje verzije
firmwarеа, podešavanje mrežnih
adaptera podešavanje LUNova I
zoniranje na uredjajima za
skladištenje podataka. Softver mora
da podržava VMware vSphere ESXi
6.7 U1 ili noviji
Server mora da poseduje Intrusion
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Detection Kit I Trusted Platform
Module 2.0.
Red Hat Linux, SUSE Linux,
Windows, ClearOS.
Server mora biti na VMWare listi
podržane opreme (VMware
compatibility list) za ESXi 6.7 i noviji
hipervizor.

Podrzani OS

Preinstalirani OS

Prateća oprema:

Garancija:

instalacija

Količina

U konfiguraciji je potrebno da bude
preinstaliran OEM Windows Server
Standard Edition 2019 (16-Core) sa
10kom pripadajucih user CAL-ova.
U konfiguraciji je potrebno da budu
ukljuceni svi potrebni propadajuci
elementi za montazu u rack ormar sa
kliznim sinama za montiranje servera
u Rack sa “rukom” za menadzment
kablova, naponskim kablovima…
Najmanje 3 godine proizvođačke
garancije sa besplatnim delovima I
radom ovlašćenog servisera uz odziv
servisa na lokaciji korisnika, sa
obavezom vraćanja uređaja u
funkcionalno ispravno stanje
najkasnije 12 časova od trenutka
prijave kvara. Neophodno je dostaviti
link sa stranicom proizvođača gde se
po serijskom broju može proveriti
dužina tranjanja i tip garancije i
dostaviti potvrdu proizvođača opreme
o dužini garancije koja glasi na ime
naručioca.
U cenu uračunati uslugu instalacije,
podešavanja i puštanja u rad na
lokaciji korisnika. Instalacija i
konfigurisanje virtuelnih mašina,
kreiranje AD, DHCP. Konfigurisanje
domain controllera i file servera.

Cena/jm bez PDV-а

Cena/jm sa PDV-om

Ukupno bez
PDV-a

Ukupno sa PDV-om

1 kom.

Уколико понуђач нуди „одговарајућу“ опрему, потребно је доставити потврду произвођача опреме коју
нуди да је понуђена опрема компатибилна са траженом.
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Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок плаћања
у року до 45 дана од дана пријема исправне
фактуре
Рок важења понуде
( не краћи од 60 дана )
Рок испоруке добара
(не дуже од 15 дана) од дана потписивања
уговора.
„Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш,

Аеродром
„Морава“
Краљево, ул.Тавник бб

Место и начин испоруке

Датум

-

Понуђач
М.П.

_____________________________

____________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
„Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи
број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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VI МОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор о набавци
Рачунарска, серверска опрема и лиценце, партија 1- Рачунарска и остала опрема,
закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке велике вредности број 19-6/2019, између:
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. “Аеродроми Србије“д.о.о. Ниш, Улица ваздухопловаца бр. 24, које заступа директор, Михајло
Здравковић, мастер економиста, рачун бр. 200-2837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица, ПИБ 109362109,
матични број 21168734 (у даљем тексту: Купац)
и
2.
_______________________________________из______________________
____ ПИБ:________________ , МБ:_______________, број
рачуна:________________________, назив банке:_________________,
кога заступа _____________________ (у даљем тексту Продавац).
Продавац наступа:_______________________________________________
(самостално, са подизвођачем, у групи понуђача)
Подизвођачи:_____________________________________________________________________________
______________________________________________
Учесници у заједничкој
понуди:________________________________________________
_____________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор додељује на основу достављене понуде
Продавца, која је прихваћена од стране наручиоца,у поступку јавне набавке велике вредности добара:
Рачунарска, серверска опрема и лиценце, партија 1- Рачунарска и остала опрема, редни број јавне
набавке: 19-6/2019, по понуди Продавца бр. ________ од ______________. године, (попуњава
Продавац), која је заведена код Купца под бр. ______________ од _____________, (попуњава Купац), а
која је саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Купац купује, а Продавац продаје робу у свему у складу са Понудом Продавца.
Укупна вредност уговора изнoси _____________ динapa бeз ПДВ-a, односно ____________
динapa ca ПДВ-oм.
Уговорне стране сагласно утврђују да су техничке спецификације робе која је предмет овог
уговора, као и напред наведене цене робе, прецизно описане и утврђене у Понуди Продавца дел.број
_____ од ____________ године, (попуњава Купац), са којом је учествовао у јавној набавци на основу
које се закључује овај уговор, а која чини саставни део овог уговора.
Продавац се обавезује да Купцу испоручи Рачунарска, серверска опрема и лиценце, партија
1- Рачунарска и остала опрема, јн бр. 19-6/2019 која у свему одговара техничким спецификацијама из
његове Понуде.
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Члан 3.
Цена у понуди обухвата све трошкове везане за набавку и испоруку добара која су предмет ове
јавне набавке. Испорука добара се изводи за Купца на његовој адреси.
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Члан 4.
Исказане цене из претходног члана овог Уговора су фиксне и нису подложне никаквим
променама.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Купац је обавезан да изврши плаћање робе у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне
фактуре на основу документа који испоставља Продавац, а којим је потврђена испорука добара.
Фактурисање се врши на дан испоруке добара.
Плаћање
се
врши
уплатом
на
рачун
понуђача
____________________
код______________________.
Плаћање је у динарима.
Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова у условима
и обиму одређеном одредбама овог Уговора.
На испостављеној фактури мора бити назначен број јавне набавке као и број уговора на који се
испорука и фактура односе.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ
Члан 6.
Робу која је предмет овог уговора Продавац испоручује својим превозним средствима на адреси
Купца - „Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш, Аеродром „Морава“ - Краљево, ул.Тавник бб.
Члан 7.
Продавац се обавезује да ће испоручити добра на уговорено место испоруке, најкасније у року
од ____________ дана од дана потписивања уговора.
Сматра се да је извршена адекватна испорука робе, када овлашћена лица Купца и Продавца у
месту испоруке изврше пријем робе потписивањем отпремнице и записника о примопредаји робе.
ГАРАНТНИ УСЛОВИ
Члан 8.
Гарантни рок за добра која су предмет набавке је рок који је дефинисан Конкурсном
документацијом и који је прихваћен од стране Купца а у складу са понудом бр._____________
(попуњава Продавац).
Сервисирање је обезбеђено у овлашћеној сервисној мрежи у гарантном року на територији Републике
Србије.
КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ
Члан 9.
Квантитивни пријем робе врши се приликом испоруке на адреси Купца, а уз присуство
представника Продавца. Евентуална рекламација од стране Купца на испоручене количине мора бити
сачињена у писаној форми и достављена Продавцу у року од 5 дана.
Продавац је обавезан да одмах по пријему писане рекламације Купца исправи испоруку без
икаквих додатних трошкова по Купца, а у случају да то не учини најкасније у року од 2 дана од дана
пријема рекламације , поред уговорне казне дужан је да Купцу надокнади насталу штету.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ
Члан 10.
Купац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим недостацима
обавести Продавца, у писаној форми, у року од 5 дана.
У случају да испоручена роба не одговара уговореним стандардима квалитета, Купац има право,
након уредног обавештавања Продавца, да:
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1. захтева од продавца уредно извршење уговора, односно испоруку уговореног квалитета робе, и
накнаду штете због задоцњења;
2. да одустане од уговора, стави робу продавцу на располагање и тражи накнаду штете због
неиспуњења;
3. да стави робу продавцу на располагање и захтева уредно испуњење уговора, односно другу испоруку
робе која одговара уговореним стандардима, и накнаду штете због неуредног испуњења.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 11.
У року од 7 дана од дана закључења уговора, Продавац обезбеђује испуњење свих својих
уговорних обавеза средствима финансијског обезбеђења:
- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА број:________________________________________, оверена печатом и
потписом Продавца, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ 10%
од вредности уговора из члана 2. без ПДВ-а, а у циљу доброг извршења посла као гаранцију да ће
своје обавезе у целости извршити на уговорени начин и у уговореном року.
Меницa се налази код Купца онолико колико траје рок за испуњење обавеза Продавца из овог
уговора. Менице се не могу вратити Продавцу пре истека рока за испуњење обавеза, осим уколико је
Продавац у целости испунио своје обавезе.
У тренутку испоруке добара, Продавац обезбеђује испуњење свих својих уговорних обавеза
средствима финансијског обезбеђења:
- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
број:________________________________________, оверена печатом и потписом Продавца, СА
МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека
гарантног рока рока.
Члан 12.
Уговор се закључује на одређени временски период, до испуњења уговорних обавеза обе
уговорне стране.
Купац задржава право да раскине овај уговор и пре истека уговореног рока из става 1. овог
члана, уз отказни рок од 30 дана, у случају несавесног пословања од стране Продавца.
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
У случају спора надлежан је одговарајући суд у Нишу.
Члан 15.
Овај Уговор почиње да важи даном потписивања обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветнa примерка, од којих Продавцу припада 2 (два)
примерка а Купцу припада 2 (два) примерка.
ПРОДАВАЦ
КУПАЦ
директор
“Aeродроми Србије“д.о.о. Ниш
директор
______________________

________________________________
Михајло Здравковић, мастер економиста

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац
може одбити понуду, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор
додељен.
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Уговор о набавци
Рачунарска, серверска опрема и лиценце, партија 2- Лиценце, закључен на основу спроведеног
поступка јавне набавке велике вредности број 19-6/2019, између:
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. “Аеродроми Србије“д.о.о. Ниш, Улица ваздухопловаца бр. 24, које заступа директор, Михајло
Здравковић, мастер економиста, рачун бр. 200-2837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица, ПИБ 109362109,
матични број 21168734 (у даљем тексту: Купац)
и
2.
_______________________________________из______________________
____ ПИБ:________________ , МБ:_______________, број
рачуна:________________________, назив банке:_________________,
кога заступа _____________________ (у даљем тексту Продавац).
Продавац наступа:_______________________________________________
(самостално, са подизвођачем, у групи понуђача)
Подизвођачи:_____________________________________________________________________________
______________________________________________
Учесници у заједничкој
понуди:________________________________________________
_____________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор додељује на основу достављене понуде
Продавца, која је прихваћена од стране наручиоца,у поступку јавне набавке велике вредности добара:
Рачунарска, серверска опрема и лиценце, партија 2- Лиценце, редни број јавне набавке: 19-6/2019,
по понуди Продавца бр. ________ од ______________. године, (попуњава Продавац), која је заведена
код Купца под бр. ______________ од _____________, (попуњава Купац), а која је саставни део овог
Уговора.
Члан 2.
Купац купује, а Продавац продаје робу у свему у складу са Понудом Продавца.
Укупна вредност уговора изнoси _____________ динapa бeз ПДВ-a, односно ____________
динapa ca ПДВ-oм.
Уговорне стране сагласно утврђују да су техничке спецификације робе која је предмет овог
уговора, као и напред наведене цене робе, прецизно описане и утврђене у Понуди Продавца дел.број
_____ од ____________ године, (попуњава Купац), са којом је учествовао у јавној набавци на основу
које се закључује овај уговор, а која чини саставни део овог уговора.
Продавац се обавезује да Купцу испоручи Рачунарска, серверска опрема и лиценце, партија
2- Лиценце, јн бр. 19-6/2019 која у свему одговара техничким спецификацијама из његове Понуде.
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Члан 3.
Цена у понуди обухвата све трошкове везане за набавку и испоруку добара која су предмет ове
јавне набавке. Испорука добара се изводи за Купца на његовој адреси.
Члан 4.
Исказане цене из претходног члана овог Уговора су фиксне и нису подложне никаквим
променама.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
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РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Купац је обавезан да изврши плаћање робе у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне
фактуре на основу документа који испоставља Продавац, а којим је потврђена испорука добара.
Фактурисање се врши на дан испоруке добара.
Плаћање
се
врши
уплатом
на
рачун
понуђача
____________________
код______________________.
Плаћање је у динарима.
Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова у условима
и обиму одређеном одредбама овог Уговора.
На испостављеној фактури мора бити назначен број јавне набавке као и број уговора на који се
испорука и фактура односе.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ
Члан 6.
Продавац се обавезује да предмет овог уговора испоручи у року ___________________ дана од дана
закључења уговора.
КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ
Члан 7.
У случају да испоручено добро нема тражене квалитативне карактеристике односно има недостатаке у
погледу квалитета, односно проблема у смислу активације или регистрације лиценцног кључа, то ће се
записнички констатовати од стране овлашћеног представника Наручиоца.
Продавац је у обавези да у разумном року, не дужем од 24 часа од дана испоруке, испоручи добра
уговореног квалитета. Уколико у остављеном року Испоручилац не испоручи добра уговореног
квалитета, Купац задржава право раскида уговора, као и у случају ако га Испоручилац обавести да неће
испунити овај Уговор.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ
Члан 8.
У случају да испоручена роба не одговара уговореним стандардима квалитета, Купац има право,
након уредног обавештавања Продавца, да:
1. захтева од продавца уредно извршење уговора, односно испоруку уговореног квалитета робе, и
накнаду штете због задоцњења;
2. да одустане од уговора, стави робу продавцу на располагање и тражи накнаду штете због
неиспуњења;
3. да стави робу продавцу на располагање и захтева уредно испуњење уговора, односно другу испоруку
робе која одговара уговореним стандардима, и накнаду штете због неуредног испуњења.
Члан 9.
Уговор се закључује на одређени временски период, до испуњења уговорних обавеза обе
уговорне стране.
Купац задржава право да раскине овај уговор и пре истека уговореног рока из става 1. овог
члана, уз отказни рок од 30 дана, у случају несавесног пословања од стране Продавца.
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Члан 10.
За све што није предвиђено овим Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 11.
У случају спора надлежан је одговарајући суд у Нишу.
Члан 12.
Овај Уговор почиње да важи даном потписивања обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветнa примерка, од којих Продавцу припада 2 (два)
примерка а Купцу припада 2 (два) примерка.
ПРОДАВАЦ
директор

КУПАЦ
“Aeродроми Србије“д.о.о. Ниш
директор

______________________

________________________________
Михајло Здравковић, мастер економиста
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Наручилац може одбити понуду, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.
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Уговор о набавци
Рачунарска, серверска опрема и лиценце, партија 3- Серверска опрема, закључен на основу
спроведеног поступка јавне набавке велике вредности број 19-6/2019, између:
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. “Аеродроми Србије“д.о.о. Ниш, Улица ваздухопловаца бр. 24, које заступа директор, Михајло
Здравковић, мастер економиста, рачун бр. 200-2837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица, ПИБ 109362109,
матични број 21168734 (у даљем тексту: Купац)
и
2.
_______________________________________из______________________
____ ПИБ:________________ , МБ:_______________, број
рачуна:________________________, назив банке:_________________,
кога заступа _____________________ (у даљем тексту Продавац).
Продавац наступа:_______________________________________________
(самостално, са подизвођачем, у групи понуђача)
Подизвођачи:_____________________________________________________________________________
______________________________________________
Учесници у заједничкој
понуди:________________________________________________
_____________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор додељује на основу достављене понуде
Продавца, која је прихваћена од стране наручиоца,у поступку јавне набавке велике вредности добара:
Рачунарска, серверска опрема и лиценце, партија 3- Серверска опрема, редни број јавне набавке:
19-6/2019, по понуди Продавца бр. ________ од ______________. године, (попуњава Продавац), која је
заведена код Купца под бр. ______________ од _____________, (попуњава Купац), а која је саставни
део овог Уговора.
Члан 2.
Купац купује, а Продавац продаје робу у свему у складу са Понудом Продавца.
Укупна вредност уговора изнoси _____________ динapa бeз ПДВ-a, односно ____________
динapa ca ПДВ-oм.
Уговорне стране сагласно утврђују да су техничке спецификације робе која је предмет овог
уговора, као и напред наведене цене робе, прецизно описане и утврђене у Понуди Продавца дел.број
_____ од ____________ године, (попуњава Купац), са којом је учествовао у јавној набавци на основу
које се закључује овај уговор, а која чини саставни део овог уговора.
Продавац се обавезује да Купцу испоручи Рачунарска, серверска опрема и лиценце, партија
3- Серверска опрема, јн бр. 19-6/2019 која у свему одговара техничким спецификацијама из његове
Понуде.
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Члан 3.
Цена у понуди обухвата све трошкове везане за набавку и испоруку добара која су предмет ове
јавне набавке. Испорука добара се изводи за Купца на његовој адреси.
Члан 4.
Исказане цене из претходног члана овог Уговора су фиксне и нису подложне никаквим
променама.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
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РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Купац је обавезан да изврши плаћање робе у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне
фактуре на основу документа који испоставља Продавац, а којим је потврђена испорука добара.
Фактурисање се врши на дан испоруке добара.
Плаћање
се
врши
уплатом
на
рачун
понуђача
____________________
код______________________.
Плаћање је у динарима.
Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова у условима
и обиму одређеном одредбама овог Уговора.
На испостављеној фактури мора бити назначен број јавне набавке као и број уговора на који се
испорука и фактура односе.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ
Члан 6.
Робу која је предмет овог уговора Продавац испоручује својим превозним средствима на адреси
Купца - „Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш, Аеродром „Морава“ - Краљево, ул.Тавник бб
Члан 7.
Продавац се обавезује да ће испоручити добра на уговорено место испоруке, најкасније у року
од ____________ дана од дана потписивања уговора.
Сматра се да је извршена адекватна испорука робе, када овлашћена лица Купца и Продавца у
месту испоруке изврше пријем робе потписивањем отпремнице и записника о примопредаји робе.
ГАРАНТНИ УСЛОВИ
Члан 8.
Гарантни рок за добра која су предмет набавке је рок који је дефинисан Конкурсном
документацијом и који је прихваћен од стране Купца а у складу са понудом бр._____________
(попуњава Продавац).
Сервисирање је обезбеђено у овлашћеној сервисној мрежи у гарантном року на територији Републике
Србије.
КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ
Члан 9.
Квантитивни пријем робе врши се приликом испоруке на адреси Купца, а уз присуство
представника Продавца. Евентуална рекламација од стране Купца на испоручене количине мора бити
сачињена у писаној форми и достављена Продавцу у року од 5 дана.
Продавац је обавезан да одмах по пријему писане рекламације Купца
исправи испоруку без икаквих додатних трошкова по Купца, а у случају да то не учини најкасније у
року од 2 дана од дана пријема рекламације , поред уговорне казне дужан је да Купцу надокнади
насталу штету.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ
Члан 10.
Купац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим недостацима
обавести Продавца, у писаној форми, у року од 5 дана.
У случају да испоручена роба не одговара уговореним стандардима квалитета, Купац има право,
након уредног обавештавања Продавца, да:
1. захтева од продавца уредно извршење уговора, односно испоруку уговореног квалитета робе, и
накнаду штете због задоцњења;
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2. да одустане од уговора, стави робу продавцу на располагање и тражи накнаду штете због
неиспуњења;
3. да стави робу продавцу на располагање и захтева уредно испуњење уговора, односно другу испоруку
робе која одговара уговореним стандардима, и накнаду штете због неуредног испуњења.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 11.
У року од 7 дана од дана закључења уговора, Продавац обезбеђује испуњење свих својих
уговорних обавеза средствима финансијског обезбеђења:
- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА број:________________________________________, оверена печатом и
потписом Продавца, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ 10%
од вредности уговора из члана 2. без ПДВ-а, а у циљу доброг извршења посла као гаранцију да ће
своје обавезе у целости извршити на уговорени начин и у уговореном року.
Меницa се налази код Купца онолико колико траје рок за испуњење обавеза Продавца из овог
уговора. Менице се не могу вратити Продавцу пре истека рока за испуњење обавеза, осим уколико је
Продавац у целости испунио своје обавезе.
У тренутку испоруке добара, Продавац обезбеђује испуњење свих својих уговорних обавеза
средствима финансијског обезбеђења:
- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
број:________________________________________, оверена печатом и потписом Продавца, СА
МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека
гарантног рока рока.
Члан 12.
Уговор се закључује на одређени временски период, до испуњења уговорних обавеза обе
уговорне стране.
Купац задржава право да раскине овај уговор и пре истека уговореног рока из става 1. овог
члана, уз отказни рок од 30 дана, у случају несавесног пословања од стране Продавца.
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
У случају спора надлежан је одговарајући суд у Нишу.
Члан 15.
Овај Уговор почиње да важи даном потписивања обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветнa примерка, од којих Продавцу припада 2 (два)
примерка а Купцу припада 2 (два) примерка.
ПРОДАВАЦ
директор

______________________

КУПАЦ
“Aeродроми Србије“д.о.о. Ниш
директор
________________________________
Михајло Здравковић, мастер економиста

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Наручилац може одбити понуду, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.
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VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан
да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке добара – Рачунарска, серверска опрема и лиценце, за партију/е_______,ЈН бр. 19-6/2019,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију
у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа
у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке велике вредности бр.
19-6/2019 Рачунарска, серверска опрема и лиценце, за партију/е_______, ЈН бр. 19-6/2019
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, гарантујем да је ималац права интелектуалне својине, као
и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуде
Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: “Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш Ул. ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 2002837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица,
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо „Аеродроме Србије“д.о.о. Ниш, Ул,
ваздухопловаца 24, Ниш као Повериоца, да предату меницу серије ___________ може попунити на
износ од 10 % од укупне вредности понуде на име озбиљности понуде за јн бр. 19-6/2019 чији је
набавка Рачунарска, серверска опрема и лиценце, за партију/е_______, ЈН бр. 19-6/2019, што
номинално износи ________________динара без ПДВ-а.
Овлашћује се „Аеродроми Србије“д.о.о. Ниш, Ул, ваздухопловаца 24, Ниш, као Поверилац, да у своју
корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код
банке, а у корист рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или
због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и
прописима донетим на основу овог закона.
Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање
средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од
стране дужника.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1
(један) за повериоца.
Датум издавања Овлашћења
_________________године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
____________________________

МП
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XI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: “Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш Ул. ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 2002837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица,
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо “Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш Ул.
ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 200-2837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица, као Повериоца, да
предату меницу серије ___________ може попунити на износ од 10 % од укупне вредности понуде на
име доброг извршења посла за јн бр. 19-6/2019 чији је предмет набавка Рачунарска, серверска
опрема и лиценце, за партију/е_______,ЈН бр. 19-6/2019, што номинално износи
________________динара без ПДВ-а.
Овлашћује се „Аеродроми Србије“д.о.о. Ниш, Ул, ваздухопловаца 24, Ниш, рачун бр. 200-2837870101033-74
код Банке Поштанска Штедионица ,као Поверилац, да у своју користврши наплату доспелих хартија од
вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату,
издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или
због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и
прописима донетим на основу овог закона.
Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од времена трајања уговора за предметну јавну набавку.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање
средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од
стране дужника.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1
(један) за повериоца.
Датум издавања Овлашћења
_________________године
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
____________________________
МП
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XII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: “Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш Ул. ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 2002837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица,
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо “Аеродроме Србије“д.о.о.Ниш Ул.
ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 200-2837870101033-74 код Банке Поштанска Штедионица, као Повериоца, да
предату меницу серије ___________ може попунити на износ од 10 % од укупне вредности понуде на
име отклањања грешака у гарантном року за јн бр. 19-6/2019 чији је предмет набавка Рачунарска,
серверска опрема и лиценце, за партију/е_______, ЈН бр.19-6/2019, што номинално износи
________________ динара без ПДВ-а.
Овлашћује се “Аеродроми Србије“д.о.о.Ниш Ул. ваздухопловаца бр.24., рачун бр. 200-2837870101033-74 код
Банке Поштанска Штедионица, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница,
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за
наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или
због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и
прописима донетим на основу овог закона.
Меница важи 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока за предметну јавну набавку.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање
средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од
стране дужника.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1
(један) за повериоца.
Датум издавања Овлашћења
_________________године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
____________________________
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