
ГРАД НИШ 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 

 

 
 

 
 

      

 

    КОНКУРСНА  

     ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 

 

 
 На основу члана 61, у вези 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС“ бр. 86/15), Oдлуке Градске управе Града Ниша – Службе за информатичко-

комуникационе технологије, број: 419-1/2020-27 од  27.02.2020.године, о покретању поступка 

јавне набавке мале вредности, Решења Градске управе Града Ниша – Службе за 

информатичко-комуникационе технологије, број: 419-2/2020-27 од 27.02.2020.године о 

образовању комисије за предметну јавну набавку,  сачињена је конкурсна документација за 

поступак јавне набавке мале вредности – уређаји за непрекидно напајање. 

 

 
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 404-1/12Д/2020-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Датум и време: 

Рок за подношење понуда 06.07.2020. године до 12
00

 часова 

Јавно отварање понуда 06.07.2020.године у   13
00

 часова 

 

У Нишу, јуна месеца 2020. године 
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ  1 
 

ПОДНОСИЛАЦ: 

 

Назив:____________________________________________________________ 

Адреса седишта: __________________________________________________ 

Контакт особа:____________________________________________________ 

Телефон/телефакс:_________________________________________________ 

email:____________________________________________________________ 

 

 

ПРИМАЛАЦ: 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЛУЖБА ЗА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Ул.Николе Пашића бр.28, 18000 НИШ 

(канцеларија бр. 202, на другом спрату) 

 

 

 

ПОНУДА 
 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – УРЕЂАЈИ ЗА НЕПРЕКИДНО 

НАПАЈАЊЕ 

 
 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ   404-1/12Д/2020-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н Е   О Т В А Р А Т И ! 

 
Датум и сат подношења:                                         Редни број подношења: 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу:  

Наручилац: ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА  ГРАДА  НИША   

                   

Адреса: Ул. Николе Пашића  бр. 24.  

Интернет страница: www.ni.rs  

  

2. Предмет јавне набавке:  

Предмет јавне набавке бр. 404-1/12Д/2020-28 је купопродаја добара – уређаја за 

непрекидно напајање.  

Ознака из општег речника: 30230000-0 – рачунарска опрема  

3. Врста поступка:  

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 

вредности, у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се 

уређује област јавних набавки и Законом о облигационим односима.  

  

4. Циљ поступка:  

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о купопродаји.  

  

5. Достава понуде:  

 Понуда се сматра благовременом ако је достављена, непосредно или путем поште, 

на адресу: ГРАДСКА УПРАВА – СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, Ниш, Ул. Николе 

Пашића бр.28, други спрат, канцеларија 202, најкасније до 06.07.2020. године до 12
00 

сати.  

  

6. Отварање понуда:  

Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуде, 

по истеку рока за достављење понуда  - 06.07.2020.године са почетком у 13
00

 сати, у 

Службеним просторијама Градске управе Града Ниша – Службе за јавне набавке, 

Ул.Николе Пашића бр.28, други спрат. 

  

7. Лице за контакт: дипл.економиста Мирослав Докман, службеник за јавне 

набавке, из  

Градске управе Града Ниша - Службе за јавне набавке.  

Адреса електронске поште: јavne.nabavke@gu.ni.rs.  
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II    КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Врста критеријума за доделу уговора 

 Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.  

Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији 

када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом. 

         У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и 

истим роком пружања услуга, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је, у поднетој 

понуди, понудио краћи рок испоруке или дужи рок важења понуде. 
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III    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара – уређаја за 

мрежно напајање, јавна набавка брoj 404-1/12Д/2020-28 објављен је дана 24.06.2020. године на 

Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и званичноj интернет страници Града Ниша 

http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/. 
 

Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи: 

Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи: 
 

а) Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН 

таксативно наведене и описане у делу IVконкурсне документације – Услови из чл. 75. 

и чл. 76. ЗЈН, које понуђач мора да испуни и Упутство о начину на који се доказује 

испуњеност тих услова;  

б) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН - попуњен, печатом 

оверен и потписан; 

* Изјаву понуђача - попуњена, печатом оверена и потписана, уколико понуђач 

самостално подноси понуду,  

или 

* Изјаву понуђача и подизвођача - попуњена, печатом оверена и потписана, 

уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

или 

* Изјаву групе понуђача - попуњена, печатом оверена и потписана, уколико понуду 

подноси група понуђача. 
 

Напомена: Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од начина 

наступа.  
в) Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан; 

г) Техничку спецификацију добара - попуњену, печатом оверену и потписану; 

ђ) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан; 

е) Средства обезбеђења: 

* за озбиљност понуде: 

– једну бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за 

регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 

пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија), оригинал 

меничног овлашћења (попуњеног, печатом овереног и потписаног) и копију 

картона депонованих потписа; 

 

ж) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - попуњен, 

печатом оверен и потписан; 

з) Образац изјаве о независној понуди - попуњен, печатом оверен и потписан; 

и) Споразум, само у случају да заједничку понуду подноси група понуђача, којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне 

јавне набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог 

Упутства; 

ј) Понуђач може да, у оквиру понуде, достави и Образац трошкова припреме понуде – 

попуњен, печатом оверен и потписан, за трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 

својој понуди.  

к) Изјаву, само у случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, 

коју ће сам да изради, овери печатом, потпише и достави у склопу понуде, а у којој ће 

износ царине и дажбина да искаже одвојено у динарима.  
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1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском језику на 

коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак јавне набавке.  

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Служба за јавне набавке, Ул. 

Николе Пашића бр.28, (канцеларија бр. 202, на другом спрату), 18000 Ниш, непосредно или 

путем поште, а најкасније до 06.07.2020.године до 12:00 часова. 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 06.07.2020. године у 13:00 часова, у 

службеним просторијама Градске управе Града Ниша – Службе за јавне набавке, Ул.Николе 

Пашића бр.28, други спрат. 

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

затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац број 1 Конкурсне документације или уписује 

назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail подносиоца понуде - 

понуђача, назив и адресу примаоца понуде: Служба за јавне набавке, Ул. 7.јули бр. 6, 

(канцеларија бр. 13, на првом спрату), 18000 Ниш, редни број и назив јавне набавке за коју 

подноси понуду, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.  У случају да понуду подноси група понуђача, 

на коверти или на кутији је пожељно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресу седишта свих учесника у заједничкој понуди.  

Наручилац  ће, по пријему 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, Служба за јавне набавке, предаће понуђачу 

потврду пријема понуде у којој ће навести датум и час пријема понуде.  

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

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

неблаговременом. 

Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком која 

не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача, а у свему у 

складу са обрасцима из конкурсне документације. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији потпишу и печатом овере сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 

ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, 

изузев Изјаве групе понуђача која претходно попуњена мора бити потписана и оверена печатом 

од стране сваког понуђача из групе понуђача.  

У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе потписује 

и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача, 

наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 

сагласно чл. 81. Закона. 

У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је 

назначити на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив, адресу седишта, 

контакт особу, телефон, телефакс и e-mail свих понуђача из групе понуђача.  

Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину. 

 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. 

СТАВ 6. ЗАКОНА 

У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.  
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на кутији, 

са навођењем редног броја и предмета јавне набавке на коју се односи и текст „НЕ 

ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуда достави на адресу: Градска управа 

Града Ниша – Служба за јавне набавке, Ул. Николе Пашића бр. 28, 18000 Ниш (канцеларија бр. 

202, на другом спрату). 

„Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/12Д/2020-28 

- „НЕ ОТВАРАТИ“,  или 

„Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности добара, брoj 4404-1/12Д/2020-

28 - „НЕ ОТВАРАТИ“,  или 

„Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности добара, 404-1/12Д/2020-28 - 

„НЕ ОТВАРАТИ“,  или 

„Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности добара брoj 404-

1/12Д/2020-28   - „НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. У случају 

да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је пожељно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу седишта свих учесника у заједничкој понуди.  

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

понуду. 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

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

У делу конкурсне документације Образац понуде и у Моделу уговора понуђач наводи на 

који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са 

подизвођачем/има или као заједничку понуду. 

 

6.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА  
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има дужан је да у 

делу конкурсне документације Образац понуде и у Моделу уговора наведе да понуду подноси 

са подизвођачем/има, назив и адресу седишта подизвођача, док је у Обрасцу понуде, дужан да 

наведе проценат од укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може 

бити већи од 50% и део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и да достави 

обрасце и доказе тражене конкурсном документацијом. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 

јавне набавке потребна важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем 

је поверио извршења тог дела набавке. 

Претходно попуњену Изјаву понуђача и подизвођача потписују, печатом оверавају 

понуђач и сви подизвођачи.  

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

извршење набавке делимично поверава подизвођачу, подизвођач ће бити наведен и у уговору о 

јавној набавци, као и проценат од укупне вредности набавке и део предмета набавке који ће 

поверити подизвођачу. 

Продавац добара (у даљем тексту: Продавац), не може ангажовати као подизвођача лице 

које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро 

извршење уговора и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео 

знатну штету. 

Понуђач, oдносно Продавац, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене 

набавке, без обзира на број подизвођача. 
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У случају из чл. 80. става 9. Закона, наручилац је дужан да омогући Продавцу да 

приговори ако потраживање није доспело. 

Правила поступања у вези са чл. 80. ст. 9 и 10. Закона наручилац одређује у конкурсној 

документацији и она не утичу на одговорност Продавца. 

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

У случају, да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, односно у случају 

промене повериоца у уговорном односу, примењују се одредбе чл. 436. – 453. Закона о 

облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89 „Сл. 

лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља). 

 

           7.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације Образац 

понуде и Моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из заједничке понуде. 

Услове из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

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

Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном 

документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

а може садржати и податке о: 

1) понуђачу који у име групе потписује уговор,  

2) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења (уколико исто наручилац 

захтева конкурсном документацијом),  

3) понуђачу који издаје рачун,  

4) рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

5) обавезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора и  

6) понуђачу који ће у име групе понуђача поднети захтев за заштиту права. 

У споразуму навести назив и адресу седишта понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити све потребне обрасце дате у конкурсној документацији, у случају 

да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе попуни, потпише и 

печатом овери све обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача. 

Изјаву групе понуђача потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача. Сви 

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. 

  

1. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА 

ИСПОРУКЕ, ГАРАНТНОГ РОКА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

2.  

8.1. Начин и рок плаћања  

Наручилац ће плаћање извршити уплатом на рачун изабраног понуђача у року не дужем 

од 45 (четрдесетпет) дана по достављању исправног рачуна, а који се доставља по извршеној 

испоруци и уградњи предеметних добара у целости, регистрованог у централном регистру 

фактура, о испорученим у закуп датим предметним добрима, а у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама . 
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Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

8.2. Рок испоруке и уградње предметних добара 

         Рок испоруке, уградње и инсталирања предметних добара је најдуже 120 дана од дана 

када продавац (наручилац), изврши све припремне радње за неопоходне за пуштање у рад 

предметних добара, са могућношћу да испорука добара буде сукцесивна.  

         8.3. Гарантни рок  

         Гаранти рок за испоручену опрему је: за UPS и батерију – најмање 24 месеца 

произвођачке гаранције; за Rack климу – најмање 12 месеци од дана испоруке. 

8.4. Рок важења понуде  

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима 

које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир цена без ПДВ-а. 

Јединичне цене добара дате у Техничкој спецификацији добара су фиксне и не могу се 

мењати до коначне реализације посла.  

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

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. 

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави 

у оквиру понуде. 

 

                 10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ 

И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

I   Понуђач је дужан да уз понуду достави СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА 

ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ:  

- 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију 

менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране 

пословне банке (оригинал или копија), менично овлашћење (попуњено, печатом оверено и 

потписано) и копију картона депонованих потписа.  

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста 

не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем понуђач ће овластити наручиоца да меницу може да попуни на 

износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, 

неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима 

поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да 

дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење мора важити колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: 

  - уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју 

понуду; 

 - уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не достави потписан и 

оверен уговор о јавној набавци; 

 - уколико понуђач коме је додељен уговор, у тренутку закључења уговора, не 

поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 

Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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II   СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА:  

Понуђач коме je додељен уговор – Продавац je дужан да у тренутку закључења уговора 

достави Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла:  

  1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију 

менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране 

пословне банке, менично овлашћење (попуњено, печатом оверено и потписано) и копију 

картона депонованих потписа. 

  Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста 

не сме бити перфорирана. 

 Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 

10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на 

наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до промене 

лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних 

промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

 Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 

 Уколико Продавац не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да 

реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде. 

 Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок 

важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се 

продужи. 

 Уколико се Продавац не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг 

извршења посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а.  

 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем 

десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним прописом су ти 

подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора 

да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача.  

Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као 

поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви. 

 Наручилац је дужан да:  

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 

складу са законом, понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених 

у понуди;  

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о 

поднетим понудама до отварања понуда. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, сагласно 

члану 14. Закона. 

 

 

http://www.ni.rs/
mailto:javnenabavke@gu.ni.rs


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Град Ниш – Градска управа Града Ниша, 18000 Ниш, Ул.Николе Пашића бр.24, www.ni.rs 

javnenabavke@gu.ni.rs  
12/36 

 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.  

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице може упутити 

непосредно писаним путем или путем поште на адресу: Служба за јавне набавке, Ул. Николе 

Пашића бр. 28, (канцеларија бр. 202, на другом спрату), 18000 Ниш или електронском поштом 

на e-mail javne.nabavke@gu.ni.rs, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима - ЈН бр. 404-1/12Д/2020-28". 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 

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

објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 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,  писаним путем, односно:  

- путем поште или електронске поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 

захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и 

учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА И 

ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

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. 

 

14. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву из конкурсне документације 

(Изјава понуђача или Изјава понуђача и подизвођача или Изјава групе понуђача), дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао све 
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обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности на снази у време 

подношења понуде. 

   

15. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву из конкурсне документације 

(Изјава понуђача или Изјава понуђача и подизвођача или Изјава групе понуђача – Образац 

број V/VI/VII), дату под кривичном и материјалном одговорношћу којом потврђује да је 

понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

16. 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. 

 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

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

које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно писаним путем или 

препорученом пошиљком са повратницом или електронском поштом на e-mail 

javne.nabavke@gu.ni.rs. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако 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 и на интернет страници наручиоца, 

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

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 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 претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења Oдлуке о додели уговора из члана 108. Закона или Oдлуке о обустави 

поступка јавне набавке из члaна 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

(пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење 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. 

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

складу са одредбама члана 150. Закона. 

У складу са чланом 151. став 1. Закона, захтев за заштиту права мора да садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  
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3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона; 

7) потпис подносиоца.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева 

за заштиту права. 

Такса за захтев за заштиту права поднетог у предметном поступку јавне набавке 

износи 60.000 динара, без обзира на то: 

- да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре или после 

истека рока за подношење понуда; 

- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама; 

- колика је процењена вредност јавне набавке; 

- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.   

Уз захтев доставити доказ о плаћеној такси у складу са чланом 156. став 1. тачка 1) Закона 

("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у износу од 60.000 динара, у складу 

са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије 

за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки (http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-

uplati-republicke-administrativne-takse.html). 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Уговор о јавној набавци, потписан од стране наручиоца, ће бити достављен понуђачу коме 

је додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права из чл. 149. Закона. 

Понуђач коме је додељен уговор је у обавези да исти  потпише, овери и достави 

наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана  пријема. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75.  И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

следеће обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке:  

  

ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МОРА ДОКАЗАТИ:  
1. Услов из чл. 75. став 1. тач. 1) Закона: да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући регистар;   

2. Услов из чл. 75. став 1. тач. 2) Закона: 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;  

3. Услов из чл. 75. став 1. тач. 4) Закона: 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;  

Напомена: Понуђач  је у обавези да измири све доспеле порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на територији где 

има регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и 

према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе;  

4. Услов из чл. 75. став 2. Закона: да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема изречену меру забране обављања делатности на 

снази у време подношења понуде;  

5. Услов из чл.76. став 2. Закона – пословни капацитет:  
Да је понуђач овлашћен за имплементацију понуђеног UPS-a.  

6. Услов из чл.76. став 2. Закона – технички капацитет:  
1) Да понуђач располаже потврдом о произвођачкој гаранцији за сву опрему где 

је навдено да се захтева гаранција произвођача;  

2) Да понуђач поседује потврду произвођача да понуђени UPS уређај задовољава 

захтеване сертификате/стандарде;  

3) Да понуђач располаже техничком спецификацијом произвођача (опис 

проивода, datasheetови и сл). Достављена техничка документација мора недвосмислено 

показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим минималним техничким 

захтевима.  

7.  Услов из чл.76. став 2. Закона – кадровски капацитет:  
1) Да понуђач мора имати најмање 3 (три) радно ангажована лица сертификована 

за пуштање понуђених UPS-ova у рад; 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

  

1. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 1. Закона о јавнм набавкама: да је понуђач 

регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.  

Доказ:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда, са свим евентуалним изменама, односно допунама које садрже 

важеће податке о истима.   

  

 

http://www.ni.rs/
mailto:javnenabavke@gu.ni.rs


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Град Ниш – Градска управа Града Ниша, 18000 Ниш, Ул.Николе Пашића бр.24, www.ni.rs 

javnenabavke@gu.ni.rs  
16/36 

2. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 2. Закона о јавним набавкама: да понуђач и његов 

законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре.  

  

Правна лица као доказ достављају:  
  

1. извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривично дело 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 

Министарства унутрашњих послова 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. Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта.  

Предузетници и физичка лица као доказ достављају:   

Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова којим се потврђује 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.  

Напомена:Сви наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда.   

  

3. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 4. Закона о јавним набавкама: да је понуђач 

измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. Правна 

лица, предузетници и физичка лица као доказ достављају:  
1. Потврду/уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде 

Републике Србије и   

2. Уверење надлежне управе локалне самуправе да су измирене доспеле обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода  или  

Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Напомена:  

* Наведени докази  не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

* Понуђач је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза, 

доприноса и других јавних дажбина, чији је обвезник, у складу са важећим 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији, што значи не само на територији где има регистровано седиште, већ 

и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим 

локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе.  
  

4. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама:да је понуђач при 

састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није 

изречена мера забране обављања делатности на снази у време подношења понуде.  
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Доказ:Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама– 

попуњена, печатом оверена и потписана.  

  

II) Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

  

5. Услов из члана 76. Закона о јавним набавкама – пословни капацитет:  
Потврда произвођача UPS-a, којом се потврђује да је понуђач овлашћен за 

имплементацију понуђног UPS-a. Потврда мора бити на име понуђача, насловљена на 

наручиоца, са позивом на предметну јавну набавку.  

               

6. Услов из чл. 76. ЗЈН – технички капацитет:   
  

1. Потврда произвођача опреме или локлане канцеларије произвођача опреме (за 

територију Републике Србије), којом се потврђује да је захтевани гарантни период 

подржан од стране произвођача опреме. Потврда се односи на понуђену опрему где је 

наглашено да се захтева гаранција произвођача, мора бити насловљена на наручиоца, са 

позивом на предметну јавну набавку и мора се односити на територију Републике 

Србије;  

2. Потврда произвођача опреме кјом се потврђује да понуђени UPS задовољава 

захтеване сертификате/стандарде. Потврда мора бити насловљена на наручиоца са 

позивом на предметну јавну набавку.  

3. Понуђач је у обавези да достави техничку спецификацију произвођача, а сва 

техничка документација, као и наведене потврде, могу бити достављене и на енглеском 

језику.  

  

7. Услов из чл. 76. ЗЈН – кадровски капацитет:   

 

Понуђач мора доказати да за извршење предметне јавне набавке има, ангажовано по 

основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора којим се регулише 

рад ван радног односа, има ангажовано најмање 3 (три) сервисера који поседује важећи 

сертификат или потврду или други одговарајући документ, издат од стране произвођача 

понуђених UPS-ova, којим се доказује да је наведено лице оспособљено да врши 

инсталирање, сервисирање и одржавање понуђених UPS-ova. 

 

Доказ:  

1. фотокопије уговора о раду, уговора о допунском раду или уговора о обављању 

привремених и провремених послова, из којих се недвосмислено може утврдити да су лица 

радно ангажована код понуђача.  

 

2. Потврде о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање (пензијско, инвалидско и 

здравствено осигурање – одговарајући М образац, сходно правном основу радног 

ангажовања. Понуђачи који су извршили пријаву запослених електронским путем, доставиће 

Потврду о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање, која представља доказ да је 

пријава предата и примљена у јединствену базу Централног регистра.  

 

 3. Фотокопије важећих сертификата произвођача понуђених UPS-ова или други документ 

којим произвођач понуђених UPS-ова потврђује да Понуђач има три (3) лица сертификована 

за инсталирање, сервисирање, одржавање пуштање понуђених UPS-ова у рад. 
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НАПОМЕНА:  
  

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), 2) и 4) Закона о јавнм 

набавкама, као и доказ - доказ из чл. 75. ст. 2. Закона о јавим набавкама -Образац изјаве о 

поштовању обавеза.  
  

Све додатне услове група понуђача испуњава заједно.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75.став 1.тач. 1), 2), 4) Закона о 

јавним набавкама, као и доказ из чл. 75. ст. 2. ЗЈН -Образац изјавео поштовању обавеза.  

  

  

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА   
  

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора затражити од понуђача, 

чија је понуда, на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

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

одбити као неприхватљиву.  

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа.  

У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном 

документацијом, а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на 

интернет страници надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 

не морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама, Извод из 

регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници 

Агенције за привредне регистре.   

Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказе из чл. 75 ст. 1. тач. 1), 2) и 4) Закона о јавним 

набавкама. Уколико понуђач на овај начин доказује испуњеност наведених услова, дужан је 

да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача.Као доказ о извршеном 

упису у регистар, дужан је да понуђач достави копију решења регистратора о извршеном 

упису или други одговарајући доказ.  

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.  

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 

изворном електронском облику.  

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе.  

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе.  
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за јавну набавку добара – уређаји за непрекидно напајање, јавна набавка брoj 404-

1/12Д/2020-28 
 

 

Понуда бр. _________ од ____.____._____.године 

 

 

1) Подаци о понуђачу 

Назив понуђача/носица групе  

Седиште понуђача/носиоца групе  

Потписник уговора  

Телефон и телефакс  

e-mail  

Текући рачун понуђача/носиоца 

групе и 

 

назив банке  

Матични број  понуђача/носиоца 

групе 

 

Порески број понуђача/носиоца 

групе 

 

 

1а) Подаци о понуђачу/има из групе понуђача: 

 

Назив члана групе  

Седиште члана групе  

Одговорна особа  

Телефон  

e-mail  

Текући рачун члана групе и   

назив банке  

Матични број члана групе   

Порески број члана групе  

 

Назив члана групе  

Седиште члана групе  

Одговорна особа  

Телефон  

e-mail  

Текући рачун члана групе и   

назив банке  

Матични број  члана групе   

Порески број члана групе  

V  ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 
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Назив члана групе 
 

Седиште члана групе  

Одговорна особа  

Телефон  

e-mail  

Текући рачун члана групе и   

назив банке  

Матични број  члана групе   

Порески број члана групе  

 
1б) Подаци о подизвођачу/има: 

 

Назив подизвођача  

Седиште подизвођача  

Матични број подизвођача  

% укупне вредности уговора  

поверен подизвођачу 

 

Опис дела предмета набавке 

поверен подизвођачу 

 

Особа за контакт  

 

Назив подизвођача  

Седиште подизвођача  

Матични број подизвођача  

% укупне вредности уговора  

поверен подизвођачу 

 

Опис дела предмета набавке 

поверен подизвођачу 

 

Особа за контакт  

 

Назив подизвођача  

Седиште подизвођача  

Матични број подизвођача  

% укупне вредности уговора  

поверен подизвођачу 

 

Опис дела предмета набавке 

поверен подизвођачу 

 

Особа за контакт  
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1) Укупна понуђена цена за добра из спецификације добара: 

 

_______________________ динара без урачунатог пореза на додату вредност; 

 

_______________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност. 

 

    2) Рок испоруке и ургадње: ____________ дана (не може бити дужи од 120) од дана 

када продавац (наручилац), изврши све припремне радње за неопоходне за пуштање у рад 

предметних добара, са могућношћу да испорука добара буде сукцесивна. 

 

2) Гарантни рок: 

 

-  за UPS и батерију _____________ месеца (најмање 24 месеца) произвођачке 

гаранције;  

- за Rack климу _______________ месеца  (најмање 12 месеци) од дана испоруке. 

 

3) Рок важења понуде: _______ дана (не може бити краћи од 60) од дана отварања 

понуда. 

 

Дана ____.____. _______. године 

 

 

                                П О Н У Ђ А Ч 

  

                          М.П.   ____________________ 

                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
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На основу чл. 112, у вези члана 4. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр 

124/12, 14/15 и 68/15), по спроведеном поступку јавне набаввке мале вредности добара – 

уређаја за непрекидно напајање, јавна набавка број: 404-1/12Д/2020-28, у име и за рачун 

Града Ниша, закључује се: 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

Између следећих уговорних страна 

Град Ниш 

Ниш, Ул. 7.јули бр. 2, 

матични број: 17620541 

ПИБ: 100232752 

текући рачун: 840-157640-83 

кога заступа Градоначелник 

Дарко Булатовић 

(у даљем тексту Купац), с једне стране, 

 

                                                                          и 

________________________________________,  

 

                                                                            _____________________________________ 

 

матични број: ____________________ 

ПИБ: ___________________ 

текући рачун: ____________________ 

кога заступа  

____________________________________ 

(у даљем тексту Продавац), с друге стране, 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне дасу предмет овог Уговора уређаји за непрекидно 

напајање (UPS) и клима уређај, заједно са свим пратећим услугама уградње и 

инсталирања, које Продавац испоручује Купцу, за потребе Купца. 

Продавац ће своју обавезу из претходног става овог члана извршити у свему у складу 

са својом Понудом бр. __________ од _______._____________. године, која са попуњеном, 

потписаном и овереном Техничком спецификацијом добара и пратећих услуга, чини 

саставни део овог Уговора.  

 

Члан 2. 

Продавац предметна добра из чл. 1. овог Уговора, заједно са свим пратећим услугама 

уградње и инсталирања, испоручује Купцу на један од следећих начина (заокружити и 

попунити):  

а) самостално; 

б) заједнички, као група следећих понуђача: 

* ________________________________________________ из ________________________       

(носилац посла) 

* _________________________________________________ из  _______________________ 

(члан групе) 

 

в) са подизвођачем/има: 

VI  МОДЕЛ УГОВОРА 
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* _____________________________________________________ из __________________ у 

___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача ___________________________________________________________________ 

 

ВРЕДНОСТ ДОБАРА 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност добара из чл. 1. овог Уговора, износи 

______________________ динара без урачунатог пореза на додату вредност, што са 

урачунатим порезом на додату вредност по стопи од ____%, који износи ______________ 

динара, износи укупно__________________ динара (исловима: 

____________________________________________________________________________). 

Уговорена цена обухвата све трошкове испоруке и закупа предметних добара и све 

остале зависне трошкове које Продавац има у реализацији свих Уговором предвиђених 

обавеза. 

Уговорена цена обухвата и све пратеће услуге и инсталирања предметних добара из 

члана 1.овог Уговора, за потребе Купца. 

Уговорне стране сагласне су да је уговорена цена из става 1. овог Уговора 

непроменљива до испуњења и престанка овог Уговора. 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун Продавца, бр. 

_________________________ код _____________________ банке, а на основу достављеног  

исправног и регистрованог рачуна, у року од 45 дана од дана његове доставе. 

У случају да добра или било који њихов део нису испоручена на задовољавајући 

начин и у складу одредбама овог Уговора и са позитивним прописима и стандардима, а 

пратеће услуге уградње и инсталирања нису пружене на  задовољавајући начин и у складу са 

одредбама овог Уговора и позитивним прописима и стандардима, Купац задржава право да у 

потпуности или делимично оспори испостављен рачун у том случају је дужан исплатити 

само неспорни део рачуна. 

 

РОК ИСПОРУКЕ И ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

 

Члан 5. 

     Продавац је у обавези да Купцу испоручи предметна добра из члана 1. овог Уговора, и 

пружи све потребне пратеће услуге уградње и инсталирања, у року од ____  (не може бити 

дужи од 120) дана, од дана када Продавац изврши све припремне радње за неопоходне за 

пуштање у рад предметних добара, са могућношћу да испорука добара буде сукцесивна. 

      У случају сукцесивних испорука, Продавац доставља Купцу рачун, тек када у целости 

изврши испоруку и уградњу предметних добара, а по коме је Купац у обавези да поступа на 

начин одређен у члану 4. став 1. овог Уговора.        

      Продавац је у обавези да изврши испоруку предметних добара на адресу седишта Купца. 

      Продавац је у обавези да пусти у рад испоручене UPS-еве, када Купац изврши све 

припремне радње, ближе одређене у члану 6. овог Уговора. 

      Продавац је у обавези да изврши уградњу испоручене климе и њено пуштање у рад. 

      Продавац је у обавези да приликом испоруке предметних добара из члана 1.овог Уговора 

Купцу, и пружања свих потребних пратећих услуга уградње и инсталирања, у свему поступа 

према Техничкој спецификацији предметних добара и пратећих услуга. 

       Продавац је у обавези да се приликом испоруке предметних добара из члана 1.овог 

Уговора Купцу, и пружања свих потребних пратећих услуга уградње и инсталирања, у свему 

придржава свих позитивних прописа који регулишу област овог Уговора. 
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       Продавац не сме да приликом испоруке предметних добара из члана 1.овог Уговора 

Купцу, и пружања свих потребних пратећих услуга уградње и инсталирања, било којим 

својим чињењем или нечињем, да угрози пословање Купца и информациони систем Купца. 

        Продавац у обавези је да чува све пословне тајне и поверљиве податке Купца, у складу 

са позитивним прописима. 

               

ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

Члан 6. 

        Купац се обавезује да Продавцу плати уговорену вредност добара и пратећих услуга под 

условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора. 

        Купац се обавезује да Продавцу пријављује све оконости и доставља све информације, 

неопоходне за испуњење овог Уговора. 

        Купац у обавези је да чува се пословне тајне и повељиве тајне Продавца, у складу са 

позитивним прописима. 

        Купац се обавезује да извуче струјне каблове, ормане и осталу инсталацију неопходну за 

пуштање UPS-ева у рад.  

        Купац се обавезује да ће извршити припремне радње неопходне да се предметни UPSеви 

могу пустити у рад од стране Продавца, као што су: постављање разводне табле са довољним 

бројем осигурача, одговарајућим кабловима и осталим неопходним потрошним материјалом. 

         Купац се обавезује да ће извршити све припремне радње неопходне да се предметни 

клима уређај може пустити у рад од стране Продавца, као и да ће обезбедити место за 

постављање климе, кондензатора и осталих пратећих елемената климе. 

         О извршењу припремних радњи из става 5 и става 6. овог члана Уговора, Купац је у 

обавези да сачини записник и да један примерак записника достави Продавцу. 

         

СРЕДСТВО  ОБЕЗБЕЂЕЊА   

Члан 7. 

Продавац је дужан да до тренутка закључења уговора достави Купцу, као средство 

обезбеђења за добро извршење посла, 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом оверену и 

потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са 

овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копију), печатом оверено и 

потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.  

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста 

не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 

10% вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста 

и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, 

њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених 

за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 

оснивања нових правних субјеката и др. 

 Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 

Уколико Продавац не достави Купцу наведену меницу, Купац закупа има право да 

реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде. 

Уколико се Продавац не буде придржавао уговорених обавеза и рокова извршења 

посла, Купац ће реализовати меницу у износу од 10% вредности уговора без ПДВ.  
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РАСКИД УГОВОРА 

Члан 8. 

Купац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Продавац не 

испуњава обавезе из члана 5. овог Уговора. 

У наведеним случајевима једностраног раскида уговора Купац има право да за 

уговорене радове ангажује другог продавца реализацијом средства обезбеђења за добро 

извршење посла из чл. 8. овог Уговора. 

Уколико дође до раскида Уговора пре пружања свих услуга који су предмет овог 

Уговора, заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно испорученим добрима 

и пруженим услугама и њиховој вредности у складу са овим Уговором. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се 

другој уговорној страни. 

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози 

за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 9. 

           Уговорне стране сагласне су да сву штету коју током извршења овог Уговора једна 

уговорна страна начини другој уговорној страни, уговорна страна је у обавези да надокнади. 

 На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе 

Закона о облигационим односима и других важећих законских прописа и подзаконских 

аката.  

 Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових 

саставних делова решаваће споразумно  овлашћени представници уговорних страна, а 

спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд у Нишу. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања обеју уговорних страна, а 

престаје да важи за уговараче по обостраном испуњењу обавеза уговорених страна и у 

случајевима предвиђеним Уговором и важећим законским прописима.  

 

Члан 11. 

Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених 

представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Купац 

закупа задржава 4 (четири) примерка, а Продавац 2 (два) примерка. 

 

 

ЗА ПРОДАВЦА                                                                             ЗА КУПЦА  

                                                                                                                      Град Ниш 

                                                                                                                    Градоначелник 

                                                                                                                   Дарко Булатовић                                                                                       
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UPS - 2 komada  Minimalne tehničke karakteristike  

Tehnologija uređaja  On-Line double conversion  

Tip kućišta  Tower  

Broj faza  Tri faze  

Power factor - opšti  min. 1  

Power factor - ulazni  min 0,99 pri 100% opterećenja  

Izlazna snaga  min. 10kVA/10kW  

Nominalni izlazni napon  3 x 360/380/400/415VAC (3Ph+N)  

Frekvencija izlaznog napona 

(synchronized range)  46-54Hz i 56-64Hz  

Oblik izlaznog napona  Čista sinusoida  

Transfer time  0ms (Line mode to battery mode), 0ms (Inverter to bypass)  

Priključci/portovi  

min. 1 x RS-232 komunikacijski port, 1 x USB komunikacijski 

port, konektor za funkciju gašenja u hitnim slučajevima, 2 x 

paralelni port, SNMP slot, konektor za eksterne baterije, 

prekidač u slučaju ulaznog kratkog spoja, prekidač koji 

reguliše povezane uređaje, poseban prekidač za napajanje 

u slučaju održavanja  

Emergency power off 

function  Min EPO konektor  

Nominalni ulazni napon  3 x 400VAC (3Ph+N)  

Prihvatljiv ulazni napon  

190-520VAC (3 faze, 50% opterećenja), 305-478VAC (3 faze, 

100% opterećenja)  

Frekvencija ulaznog napona  46-54Hz ili 56-64Hz  

Efikasnost  

min. AC mode (min 94%), Battery mode (93%), Eco mode 

(97%)  

Baterije  

Neophodno je da Ponuđač ponudi maksimalno 2 baterijska 

modula koji će obezbediti autonomiju od minimalno 35 

minuta pri punom opterećenju. Minimalan broj baterija po 

modulu je 40. Neophodno je ponuditi baterije 9Ah/12V. 

Neophodna je mogućnost Hot-swap ( zamena baterije bez 

prekida u funkcionisanju uređaja )  

Vreme punjenja baterije  max.9 sati do 90% nakon kompletnog pražnjenja  

LCD displej  

LCD ekran za prikazivanje statusa uređaja kao što su min. 

Load level, Battery level, AC mode, Battery mode, bypass 

mode, Fault indicator  

VII  ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА И ПРАТЕЋИХ 

УСЛУГА 
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Softver  

min. Remote power control aplikacija, koja omogućava 
paljenje i gašenje UPS-a po unapred definisanom 
rasporedu. U slučaju prekida, softver gasi pokrenute 
aplikacije i isključuje sistem pre nego što se rezervno vreme 
završi. Softver mora da poseduje Autorun, Automatsko 
pretraživanje komunikacijskih interfejsa, Autostart,  
Automatska pretraga i daljinsko nadgledanje bilo kog UPS-a 
na lokalnoj mreži, Lozinka za admina koja blokira pokušaje 
napada. Funkcionalnost da samo administratori imaju pun 
pristup; ostali korisnici mogu samo da vide podatke, 
prekide mreže, što obezbeđuje najbolju zaštitu za mrežnu 
strukturu, beleženje podataka (uključujući i napajanje iz 
mreže, UPS, opterećenje i bateriju) i događaja, što 
omogućava sistem administratoru da izvršava svakodnevno 
održavanje UPS sistema, E-mail komunikaciju, što 
obezbeđuje daljinsko upravljanje statusom UPS-a.  Softver 
mora biti kompatibilan sa minimalno sledećim operativnim 
sistemima: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista/ 2008 /2012 
(32-bit & x64-bit)/ 7/8/10 (32-bit & x64-bit) / SBS 2011,  
Mac OS 10.5 / OS 10.6 / 10.7 / 10.8 (x64-bit), Linux RedHat 
8, 9 / RedHat Enterprise AS3, AS5, AS6 (32-bit), AS6 (64bit), 
5.2 (32-bit & 64-bit) / SUSE 10 (32-bit & 64-bit) / Cent  
OS 5.4 (32-bit & 64-bit) / Ubuntu 8.X,  

9.X, 10.X (32-bit), 10.X (64-bit), 12.04 (32-bit & 64-bit) / 

Mint 14.1 (32-bit & 64-bit) / Fedora 5 / OpenSUSE 11.2 

(32bit & 64-bit) / Debian 5.x, 6.x (32-bit), 6.x (64-bit)  

Upravljanje UPS-om  

Neophodno je da UPS ima ugrađen agent (integrisana 
kartica + softver) koji ima mogućnost integrisanja UPS-a u 
računarsku mrežu kompanije uz dodeljivanje IP adrese. 
Neophodna je mogućnost upravljanja više UPS-ova na 
lokalnoj mreži. Neophodna je detekcija temperature i 
vlažnosti putem povezivanja na eksterni uređaj. Neophodna 
je mogućnost nadgledanja UPS statusa. Neophodna je 
mogućnost zatvaranja aplikacija koje su pokrenute, kao i 
samog sistema pre kraja back-up vremena UPS-a u slučaju 
nestanka napajanja. Neophodna je  
kompatibilnost sa VMWare ESX 3.5 & 4.1 - ESXI 4.1/5.0/5.1 

& 5.5  

Bypass  Static i manual  

Nivo buke na 1m rastojanja  maks. 55dBA  

Dodatne funkcije  

Neophodno je da UPS ima ugrađenu funkcionalnost 

paralelnog povezivanja minimalno 3 UPS-a. Neophodna je 

funkcionalnost Cold start, audio i vizuelno obaveštenje za 

događaje ili probleme  

Težina bez baterija  maks. 106kg  

Standardi  CE, RoHS  

Garancija  min. 24 meseca proizvođačke garancije (na UPS i bateriju)  
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Neophodno je da Ponuđač izvrši isporuku opreme na lokaciju Naručioca, kao i puštanje 

ponuđenih UPS-eva u rad, kada Naručilac izvrši sve pripremne radnje neophodne da bi se 

ponuđeni UPS-evi pustili u rad. Obaveza Naručioca je da izvuče strujne kablove, ormane i 

ostalu instalaciju neophodnu za puštanje UPS-a u rad i da izvrši sve potrebne građevinske i 

ostale radove neophodne za puštanje UPS-eva u rad. Naručilac se obavezuje da će izvršiti 

pripremne radnje neophodne da se predmetni UPS-evi mogu pustiti u rad od strane 
Ponuđača, kao što su:  

postavljanje razvodne table sa dovoljnim brojem osigurača, odgovarajućim kablovima i 

ostalim neophodnim potrošnim materijalom. Predmetnu klimu je potrebno isporučiti na 

adresu Naručioca i izvršiti njenu ugradnju i puštanje u rad. Naručilac se obavezuje da izvrši 

sve pripremne radnje kako bi se ponuđena klima mogla ugraditi i pustiti u rad. Ugradnja 

klima uređaja je u prostoriji koja se nalazi na drugom spratu. Naručilac će obezbediti sve 

neophodne preduslove koje prostorija treba da zadovolji, kao što je mesto u prostoriji, nosivost 

poda, instalacija i slično a kako bi se predmetni uređaji mogli ugraditi. Dužina istalacije između 

klime i kondenzatora može da bude maksimalno 20 metara što je procenjena dužina za 
postavljanje kondenzatora na balkonu na prvom spratu. 
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 Дана: _____________                                                                             П О Н У Ђ А Ч  

    

                                 М.П.   ____________________  

                                                                                                (потпис овлашћеног лица)  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Rack klima - 1 komad  Minimalne tehničke karakteristike  

Nominalni ulazni napon  400V/3 faze + N  

Ulazna frekvencija  Min. 50Hz  

Ukupan bruto kapacitet 

hlađenja Min. 41.0kW  

Ukupan neto kapacitet 

hlađenja Min. 40kW 

nSHR  Min. 1.0  

Freon  R410a  

Protok vazduha  Min. 7500 m3/h  

Ulaz vazduha  Upflow 

Kompresor  Inverter scroll, 80% modulacije kompresora  

Ulazna snaga 

kompresora 

1 x 9.97kW 

SPL unutar sobe  Maks 53.5dB(A) @2m, f.f  

Ventilatori  Min 1, EC, ulazna snaga 1 x 0.81kW. modulacija ventilatora min 

65% 

Mrežna kartica SNMP, Modbus, BACnet 

Dimenzije  Maks 1200x2000x900mm (širina x visina x dubina)  

Maksimalna radna težina 

uređaja  480kg  

Buka kondenzatora na 

SPL  - spoljna Maks: 49.9db(A) @5m f.f.  

Ulazna snaga 

kondenzatora 0.89 kW 

Dimenzije kondenzatora  Maks. 2350x1000x1150mm (širina x visina x dubina)  

Maksimalna radna težina 

kondenzatora  90kg  

Garancija  12 meseci  
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VIII       OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

 

ЈН бр. 404-1/12Д/2020-28 -  уређаји за непрекидно напајање 
Понуђена цена 
  

Укупна цена (без ПДВ) ________________________ динара  

Стопа ПДВ ___________ % 

Износ ПДВ  _________________________ динара  

Укупна цена (са ПДВ) _________________________ динара  

 

                        

Дана: _________.године                                                                      ПОНУЂАЧ 

 

                                                                                         М.П.         ________________ 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чл. 88. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач 

________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде за јавну набавку добара – уређаја за непрекидно најапање, ЈН бр. 404-1/12Д/2020-28, 

како следи у табели: 

 

  

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У 

ДИНАРИМА 

  

  

  

  

  

  

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. 

 

 

Дана ____.____.2020. године                                П О Н У Ђ А Ч 

 

       М.П.  _______________________ 

         (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

НАПОМЕНА:  Образац трошкова припреме понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 

и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу трошкова припреме понуде 

наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да претходно попуњенОбразац трошкова припреме понуде потпишу и печатом 

овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме 

понуде. 
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X.      ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

 

 

На основу  чл. 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), _____________________________________________________________________,  

(Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за 

јавну набавку бр. 404-1/12Д/2020-28 - добра – уређаји за непрекидно напајање, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Дана ____.____. _______. године             П О Н У Ђ А Ч 

 

       М.П. _______________________ 

         (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

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. 

* Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се 

ради о заједничкој понуди) 
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XI   ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О  ПОШТОВАЊУ  ОБАВЕЗА  ИЗ  ЧЛ.  75.  СТ.  2. ЗЈН 

(ПОНУЂАЧ) 
 

 

 

 

 

 На основу члана 75.став 2. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ  
 

    

Понуђач _________________________________________ из ________________у 

поступку јавну набавку бр. 404-1/12Д/2020-28 - добра – уређаји за непрекидно напајање, 

поштовао је 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 

 

 

 

Дана ____.____. _____. године            П О Н У Ђ А Ч 

 

       М.П. _______________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  Изјаву о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН понуђач мора да овери 

печатом и потпише, чиме потврђује да су подаци који су наведенитачни.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Изјаву о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 

ЗЈН. морају да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача. 

Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се 

ради о заједничкој понуди) 
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XI   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН 
 

(ПОДИЗВОЂАЧ) 
 

 

 

 

 На основу члана 75.став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), као заступник подизвођача дајем следећу  

 

 

 

 

ИЗЈАВУ  
 

    

Подизвођач _________________________________________ из ________________у 

поступку јавну набавку бр. 404-1/12Д/2020-28 - добра – уређаји за непрекидно напајање, 

поштовао је 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. 

 

 

 

 

Дана ____.____. _____. године    

 

               ПОДИЗВОЂАЧ 

 

        М.П. _______________________ 

         (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:   

* Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

* Умножити у довољном броју примерака за сваког подизвођача 

 

http://www.ni.rs/
mailto:javnenabavke@gu.ni.rs


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Град Ниш – Градска управа Града Ниша, 18000 Ниш, Ул.Николе Пашића бр.24, www.ni.rs 

javnenabavke@gu.ni.rs  
35/36 

 

ХII      ОВЛАШЋЕЊЕ  ПРЕДСТАВНИКА  ПОНУЂАЧА 
 

 

 
____________________________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из __________________, Ул. ____________________________________________________  

 

_____________,  бр.л.к. ____________________________________ овлашћује се да у име  

 

_____________________________________________________________________________             

(назив понуђача) 

 

из ________________, може да учествује у поступку јавног отварања понуда јавне набавке 

добара – уређаја за непрекидно напајање, ЈН бр.404-1/12Д/2020-28. 

 Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног 

отварања понуда. 

 Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда предметне јавне 

набавке и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

 

 

 

 

Дана: ____.____._____. године 

         П О Н У Ђ А Ч 

 

       М.П.  ____________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да претходно попуњеноОвлашћење представника понуђача потпишу и печатом 

овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Овлашћење представника понуђача. 
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ХIII        ОБРАЗАЦ   MЕНИЧНОГ    ОВЛАШЋЕЊА  
 

На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и 

Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета                                              
 

_______________________________________________________ __________________ 

     (назив правног лица) 
 

из   _____________   ___________,  _______________________________________________, 

                  (место)                                                                     (адреса)                                                           
 

 ___________________________ ,     __________________                ___________________ 
           (матични број)                                 (ПИБ)                                          (текући рачун) 

 
доставља: 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

 
 

КОРИСНИК:  ГРАД НИШ,  ГРАДСКА УПРАВА, МАТ.БР. 17620541, ПИБ 100232752,Тек 

рачун 840-157640-83 

 

 

 За јавну набавку добара – уређаја за непрекидно напајање, ЈН бр.404-1/12Д/2020-28 , 

достављамо вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број: 

_________________________________ 
 

Овлашћујемо вас као Повериоца да меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде бр. ______________од ____.____.2020. године, можете попунити на износ од 10% укупне 

вредности понуде без ПДВ и да безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, вансудским путем 

у складу са важећим прописима, извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као 

Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине. 

  

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених за 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања 

нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико понуђач: 

- након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; 

- коме је додељен уговор благовремено не закључи уговор о пружању услуга; 

- коме је додељен уговор у року од 7 дана од дана закључења уговора не достави наручиоцу 

средство обезбеђења за добро извршење посла. 

             ДУЖНИК–  ИЗДАВАЛАЦ  МЕНИЦЕ 

 

      М.П.               ___________________________ 

 

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника 

бланко соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за 

регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог 

од стране пословне банке (оригинал или копија) и копијом картона депонованих потписа. 
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