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На основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број 3/2015, деловодни број Одлуке 06-400/1 од 7.10.2015.године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку број 3/2015, деловодни број Решења
06-400/2 од 7.10.2015.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавнe набавкe мале вредности – набавка рачунарске опреме за
потребе Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду, ЈН бр.
3/2015
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Опис предмета јавне набавке рачунарске опреме за потребе
Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у
Београду, ЈН бр. 3/2015
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона са упутством како се доказује испуњеност тих
услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Oбразац понуде
Модел уговора
Друга обавезна документација коју понуђач доставља на
прописаним обрасцима од броја 1 до 5, и то:
1 Техничка спецификација предмета јавне набавке –
структура цене (Образац 1),
2. Образац изјаве о независној понуди (Образац 2),
3. Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст. 2 ЗЈН
(Образац 3),
4. Изјава о средствима финансијског обезбеђења (Образац
4) и
5. Трошкови припреме понуде (Образац 5)
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17
19
27
32
34

Конкурсна документација има укупно 49 странa.
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Архив Југославије – Установа културе од националног значаја
Адреса: Београд, Васе Пелагића 33
Интернет страница: http//www.arhivyu.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 3/2015 је набавка добара.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Јелена Виловић
Е - mail адреса: jelena.v@arhivyu.rs
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 3/2015 је набавка рачунарске опреме за потребе Архива
Југославије.
ОРН: 30230000 рачунарска опрема
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III. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 3/2015 је набавка рачунарске опреме за
потребе Архива Југославије, и то:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Мрежни Firewall
Laptop
UPS
Радна станица
Монитор – тип 1
Монитор – тип 2
Мултифункционални ласерски уређај A3 (у боји)
Мултифункционални ласерски уређај A4
Ласерски штампач
Фото-апарат са објективом
Фото торба
HDD диск - тип 1
HDD диск - тип 2
SATA RAID адаптер
Меморијска картица

комада 1
комада 1
комада 2
комада 2
комада 2
комада 1
комада 1
комада 1
комада 1
комада 1
комада 1
комада 3
комада 2
комада 1
комада 1

1. МРЕЖНИ FIREWALL

Димензије и
напајање

 Uređaj mora da bude opremljen za montažu u standardne 19“

komunikacione rek ormane.
 Uređaj mora da bude opremljen AC napajanjem, sa ulaznim naponom

od 230V.
Интерфејси

 Najmanje 6 Gigabit Ethernet interfejsa uz podršku za proširenje do 12

Gigabit Ethernet interfejsa
 Postojanje zasebnog Gigabit Ethernet interfejsa namenjenog samo za

menadžment uređaja
 Najmanje dva USB 2.0 interfejsa.
 Konzolni serijski port

Перформансе

Zahtevane funkcionalnosti:
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Minimalni memorijski zahtevi: 8 GB RAM i 8 GB FLASH memorije.
Propusna moć za nekriptovani saobraćaj – minimalno 1 Gbps.
Broj jednovremenih sesija kroz uređaj – preko 230.000
Brzina uspostave novih sesija – preko 12.000 novih sesija u sekundi.
Podrška za logičke interfejse – mora biti podržano 100 VLANova .
Podrška za agregaciju linkova putem 802.3ad protokola.
Virtuelizacija – uređaj mora biti isporučen sa mogućnošću
konfiguracije dva virtuelna firewall-a uz mogućnost kasnijeg proširenja
na 5.
RIP i OSPF, dinamički ruting protokoli moraju biti podržani u
isporučenom softveru.
Mogućnost aktivacije Intrusion Prevention funkcionalnosti uz dodatnu
licencu
Mogućnost aktivacije funkcionalnosti prepoznavanja i granularne
kontrole aplikacija, uz proširenje uređaja
SNMP v3 protokol sa DES, 3DES ili AES enkripcijom mora biti
podržan.
IPsec protokol mora biti podržan u tunel modu, sa ESP
enkapsulacijom, uz upotrebu sledećih protokola za enkripciju: 3DES,
AES-128, AES-192 i AES-256 .
SSL VPN protokol mora biti podržan za dve istovremene sesije, sa
mogućnošću kasnijeg proširenja do 250 sesija.
IPv6 adresiranje mora biti podržano za IPsec tunele između dve
lokacije.
Uređaj mora biti isporučen sa najnovijom verzijom softvera.
Uređaj mora da podrži istovremenu terminaciju najmanje 200 kripto
tunela ( kombinovano IPsec i SSL ).
Uređaj mora da podržava instalaciju u modu visoke raspoloživosti, u
paru sa identičnim uređajem.

Uređaj mora da podržava sledeće načine rada:
 Oba aktivna uređaja
 Jedan aktivan i jedan uređaj u vrućoj rezervi, pri čemu nije obavezna

terminacija VPN tunela.
2. ЛАПТОП
Процесор
Екран
Меморија
HDD
Графика
DVD
Мрежа и конекције
Повезивање

Core i5-4200U 1.7GHz
15.6", rezolucija 1920 x 1080
DDR3, 8GB
1TB SATA
2GB DDR3
DVD RW
1X 10/100/1000 Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
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Оперативни систем

Windows 7 Pro (downgrade Windows 8.1 Pro)

3. UPS
Излазна снага [W]
Излазни напон [V]
Промена излазног напона [%]

Улазни напон [V]
Улазна фреквенција
Подесивост улазног напона [V]
Време пуњења [h]
Време рада (50% load) [min]
Време рада (100% load) [min]
Surge rating [J]
Филтрирање
Додатна заштита
Комуникација
Излазни прикључци
Улазни прикључци

300
230
0
230
50/60 Hz +/- 3 Hz
160 – 300V
6
13,9
2,4
300
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge
let-through : zero clamping response time : meets
UL 1449
RJ-45
DB-9, Serial, USB
1x IEC 320 C13; 3x IEC 320 C13; 2x IEC Jumpers
IEC-320-C14

4. РАДНА СТАНИЦА
Процесор
Maтична плоча
Графичка картица
RAM
Хард диск
Оптички уређај
Мрежни интерфејс
Kućište
Napajanje
Миш са подлогом
Тастатура
Оперативни систем

Intel® Core™ i3-4160 (3M Cache, 3.6 GHz)
Chipset Intel® H81
integrisana
4GB DDR3 1600MHz
500GB SATA III 7200rpm 3.5"
DVD Recordable (Dual Layer)
Gigabit Ethernet
mini tower
max 200W
USB оптички
USB (YU)
Windows 7 Pro (downgrade Windows 8.1 Professional 64)

5. МОНИТОР – тип 1
Тип
Дијагонала екрана
Максимална резолуција
Осветљење
Контраст
Време одзива

LCD
50,8 cm (20”)
1600 x 900 piksela (16:9)
250 cd/m²
1000:1 statički 5000000:1 dinamički
5 ms on/off
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Угао видљивости
Величина тачке
Повезивање
Остало

170° horizontalni, 160° vertikalkni
0.276 mm
VGA
Anti-glare, LED Backlights

6. МОНИТОР – тип 2
Тип
Дијагонала екрана
Maksimalna rezolucija
Осветљење
Контраст
Време одзива
Угао видљивости
Вертикално освежавање
Величина тачке
Повезивање
Остало

TFT LCD
60.47 cm (23.8")
1600 x 900 piksela (16:9)
250 cd/m²
1000:1 statički 2000000:1 dinamički
8 ms on/off
178° horizontalni, 178° vertikalkni
60Hz
0.2745 mm
DVI-D, VGA
Anti-glare, Podesivost po visini

7. МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УРЕЂАЈ У БОЈИ A3 и кабл
Брзина копирања/штампања
Резолуција штампања
Време првог отиска
Формат папира
Дебљина папира
Меморија
Hard Disk
Веза са рачунаром
Драјвер
Подржани оперативни
системи
Функције скенирања
Резолуција
скенирања/копирања
Капацитет улазног папира
Обим штампе (месечни)
Двострана штампа
Поклопац скенера
Постоље
Иницијални Тонер SET-4
боје (CMYK)

Min. 22 strana/min (u boji i crno belo)
Min. 600x600 dpi
Max. 9 sekundi -A4 format u boji i crno belo
A6 – A3; Baner dimenzije min. 1.200 x 297 mm
60-300 gsm
Min. 2 GB
Min. 250 GB
10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB
2.0
PCL 6, Post Script 3
Windows XP (32/64bit)/Vista (32/64bit)/7 (32/64bit)/8
(32/64bit)/Server 2003 (32/64bit)/Server 2008,
Unix/Linux/Citrix
scan-to-SMB, scan-to-FTP, scan-to-email, scan-toHDD
Max.: 600 x 600 dpi
Min. 1.150 listova sa min. dve kasete za papir
Preporuceno: 13,000 strana; Max.18,000 strana
Da, automatska
Originalni standardni
Originalno pokretno
Deklarisan na Min. 20.000 kopija po boji
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8. МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УРЕЂАЈ монохроматски (црно/бели) A4 и кабл
25 strana/min

Брзина
копирања/штампања
Резолуција штампања
Време првог отиска
Формат папира
Дебљина папира
Меморија
Веза са рачунаром
Подржани оперативни
системи
Капацитет улазне фиоке
Обим штампе

1200x1200 dpi
8 sekundi
76x127 do 216x356mm
60-163 gsm
256 МB
USB 2.0 port (host/device); built-in Fast Ethernet
10/100Base-TX network port; built-in WiFi 802.11b/g/n
Windows XP, Vista, /7, Server 2003, Server 2008

250 listova
Препоручено: 500 до 2000 страна; Max: 15000 страна

9. ЛАСЕРСКИ ШТАМПАЧ и кабл
Тип и формат
Брзина штампе

ласерски моно , А4
До 18 strana/min - B/W - A4 (210 x 297 mm)

Штампа прве
стране
Квалитет штампе

8.5 секунди

Месечни обим
штампе
Повезивање
Типови подлоге на
којој се штампа
Подржана
величина
подлоге на којој се
штампа
Подржане тежине
подлоге
на којој се штампа
RAM

True 600 x 600 dots per inch (dpi) for text and graphics
до 5000 страна
Hi-Speed USB 2.0 port
Paper (Plain, Recycled, Vellum, Light, Mid-weight, Heavy,
Extra-heavy, Letterhead, Preprinted, Prepunched, Color,
Bond, Rough, Cardstock); Envelopes; Postcards;
Transparency films; Labels
Letter, Legal , Executive,A4, A5, А6, Б5,: Custom: (76 - 216)
x (127 - 356) mm
Папир(60 g/m2 доo 163 g/m2) Коверте (Less than 60 g/m2 to 90
g/m2), фолије (минимална дебљина 0.13 mm )
Installed ( Max ) 2 MB / 2 MB (max)
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10. КОМПЛЕТ : ФОТО-АПАРАТ СА ОБЈЕКТИВОМ
ФОТО-АПАРАТ (ТЕЛО):
Тип
Сензор слике
Укупан број пиксела
Ефективни пиксели
Величина слике
(пиксели)
Складиштење - Формат
датотеке
Медијум за складиштење
података
Систем датотека
Тражило
Покривање слике
Увећање
Растојање од окулара
Подешавање диоптрије
Отвор бленде објектива
Брзина затварача
Брзина синхронизације
блица
Режим окидања

Брзина контиуналног
фотографисања
Самоокидач
Прикључак за мерење
експозиције
Корекција експозиције
Bracketing експозиције
Закључавање
експозиције
ISO осетљивост
Активни D-Lighting
ADL bracketing
Опсег детекције
Електромотор објектива

Jednooki refleksni digitalni fotoaparat
23,5 mm x 15,6 mm CMOS
24,78 miliona
24,2 miliona
(L) 6000 x 4000, (M) 4496 x 3000, (S) 2992 x 2000
NEF (RAW),JPEG, NEF (RAW)+JPEG
SD, SDHC, SDXC
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Jednooko refleksno tražilo u obliku pentaogledala u nivou oka
Približno 95% horizontalno i 95% vertikalno
Približno 0,82x (objektiv 50 mm f/1,4 sa fokusom u
beskonačnosti, -1,0 m-¹)
18 mm (-1,0 m-¹; od centralne površine sočiva okulara tražila)
Od -1,7 do +1,0 m-1
Trenutno vraćanje, elektronski kontrolisano
1/4000–30 s u koracima od 1/3 ili 1/2 EV;
X=1/200 s; sinhronizuje se sa zatvaračem pri brzini od 1/200
sekundi ili manjoj
S (pojedinačna slika), CL (kontinualna mala brzina), CH
(kontinualna velika brzina), Q (tiho okidanje), samookidač,
intervalsko fotografisanje, odložena daljinska kontrola, ML-L3;
daljinska kontrola sa brzim odzivom, ML-L3

Približno 5 fps. L: Najviše 3 fps. H: Do 5 fps (JPEG i 12-bitni
NEF/RAW) ili 4 fps (14-bitni NEF/RAW).
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 ekspozicija
CPU
Može da se podešava u opsegu od -5 do +5 EV, u koracima od
1/3 ili 1/2 EV, u režimima P, S, A, M
3 slike, u koracima od 1/3 ili 1/2 EV
Detektovana vrednost osvetljenosti se zaključava pomoću
dugmeta AE-L/AF-L
100–12.800, u koracima od 1/3 EV. Automatska kontrola ISO
osetljivosti je dostupna
Automatski, Veoma visoko, Visoko, Normalno, Nisko,
Isključeno
2 snimka
Od -1 do +19 EV (ISO 100, 20°C)
Autofokus (AF): Pojedinačni servo AF (AF-S), kontinualni
10

Фокусне тачке
Режим AF области
Закључавање фокуса
Уграђени блиц
Водећи број
Контрола блица

Режим блица

Корекција снаге блица
Стопица за блиц и
опрему
Баланс беле
Bracketing баланса беле
Живи приказ слике –
Електромотор објектива
Мерење експозиције
Метод мерења
Филм - величина слике
(у пикселима) и број
слика у секунди

Филм - Формат датотеке

servo AF (AF-C), automatski AF-S/AF-C izbor (AF-A);
intuitivno praćenje fokusa se automatski aktivira u zavisnosti
od statusa subjekta. Manuelni fokus (MF): može da se koristi
elektronski daljinomer
39, može se izabrati jedna od 39 ili 11 tačaka fokusa
AF u jednoj tački, dinamička oblast AF u 9, 21 ili 39 tačaka,
3D praćenje, automatska AF oblast
Fokus može da se zaključa kada se dugme okidača pritisne do
pola (pojedinačni servo AF) ili pritiskom na dugme AE-L/AFL
Automatski blic sa automatskim iskakanjem. Manuelno
iskakanje se aktivira pritiskom na dugme
Približno 12/39, 12/39 sa manuelnim blicem (m, ISO 100,
20°C)
TTL: i-TTL kontrola blica korišćenjem RGB senzora od 2016
piksela je dostupna sa ugrađenim blicem; i-TTL balansirani
fleš za digitalne SLR fotoaparate se koristi sa matrix
merenjem i merenjem sa prioritetom centra, standardni i-TTL
blic za digitalne SLR fotoaparate sa spot merenjem
Automatski, automatski sa smanjenjem efekta crvenih očiju,
automatski sa sporom sinhronizacijom, automatski sa sporom
sinhronizacijom i smanjenjem efekta crvenih očiju,
doblicavanje, smanjenje efekta crvenih očiju, spora
sinhronizacija, spora sinhronizacija sa smanjenjem efekta
crvenih očiju, zadnja zavesa sa sporom sinhronizacijom,
sinhronizacija sa zadnjom zavesom, isključeno
od -3 do +1 EV u koracima od 1/3 ili 1/2 EV, u režimima P, S,
A, M
ISO 518 šina za blic sa sinhro kontaktom i kontaktom za
podatke, kao i sa otvorom za zaključavanje
Automatski, fluorescentno (7 tipova), direktna sunčeva
svetlost, blic, oblačno, hlad, zapamćena manuelna postavka
3 snimka u koracima od 1
Autofokus (AF): Pojedinačni servo AF (AF-S); stalni servo
AF (AF-F). Manuelni fokus (MF)
TTL merenje ekspozicije pomoću glavnog senzora slike
Matrično
1920 x 1080, 60p (progresivno skeniranje)/50p/30p/25p/24p,
visoko/normalno. 1280 x 720, 60p/50p, visoko/normalno. 640
x 424, 30p/25p, visoko/normalno. Broj slika u sekundi od 30p
(stvarni broj slika u sekundi 29,97 fps) i 60p (stvarni broj slika
u sekundi 59,94 fps) dostupan je kada je za video režim
izabran NTSC. Brzine od 25p i 50p su dostupne kada je za
video režim izabran PAL. Kada je izabran broj slika u sekundi
od 24p, stvaran broj slika u sekundi je 23,976 fps.
MOV
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Филм - Компресија
виде4о записа
Филм - Формат звучног
записа
Филм – Уређај за
снимање звука
Филм - ISO осетљивост
Монитор

Репродукција

USB
HDMI излаз
Видео излаз
Аудио улаз
Подржани језици
Батерија
Адаптер
Утичница за статив
Димензије (Ш x В x Д)
Тежина
Радно окружење –
Температура
Радно окружење –
Влажност
Додатна опрема у
комплету

H.264/MPEG-4 napredno kodiranje video zapisa
Linearni PCM
Ugrađeni ili eksterni stereo mikrofon; podesiva osetljivost
100–12.800
8,1 cm (3,2 inča) dijagonalno. Delimično pokretni TFT LCD
ekran osetljiv na dodir sa uglom gledanja od 170°, približno
100% pokrivanja slike, podešavanjem svetline i
uključenom/isključenom kontrolom pomoću senzora oka
Približno 1.037.000 tačaka (720 x 480 x 3 = 1.036.800 tačaka)
Reprodukcija punih slika i sličica (4, 12 ili 80 slika ili
kalendar) sa zumiranjem reprodukcije, reprodukcija filma,
projekcije slajdova fotografija i/ili filma, histogramski prikaz,
prikaz svetlijih delova, informacije o fotografiji, prikaz
podataka o lokaciji, automatsko rotiranje slike, ocenjivanje
slika i unos komentara slike (do 36 znakova)
USB velike brzine
HDMI konektor tipa C
NTSC, PAL
Stereo mini-pin džek (prečnik od 3,5 mm); podržava
opcionalne stereo mikrofone ME-1
..енглески.. француски, .. емачки..италијански..руски, ..
Jedna punjiva Li-jonska baterija EN-EL14a
AC adapter EH-5b; zahteva priključak napajanja EP-5A
(dostupan zasebno)
1/4 inča (ISO 1222)
Približno 124 x 97 x 70 mm
Približno 530 g, sa baterijom i memorijskom karticom, ali bez
poklopca tela; približno 480 g (samo telo fotoaparata)
0°C–40°C
85% или мање (без кондензације)
Gumeni štitnik okulara DK-25, poklopac tela BF-1B, punjiva Lijonska baterija EN-EL14a (sa poklopcem izvoda), punjač baterije
MH-24 (adapter za utičnice se isporučuje samo u zemljama ili
regionima gde je to potrebno; oblik zavisi od zemlje prodaje), kaiš
AN-DC3, USB kabl UC-E23, audio/video kabl EG-CP16
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ОБЈЕКТИВ:
Жижна даљина
Максимални отвор бленде
Минимални отвор бленде
Конструкција објектива
Видни угао
Минимална раздаљина
фокуса
Максимално увећање
слике
Број ламелица бленде
Димензија филтера
Пречник * дужина
(продужетак од бајонета)
Тежина
Додатна опрема у
комплету

18–105 mm
f/3,5–5,6
f/22–38
15 elemenata u 11 grupa (sa jednim elementom od ED
stakla i jednim asferičnim sočivom)
76° - 15°20’
0,45 m (u celom opsegu zumiranja)
1/5
7 (zaobljeno)
67 mm
Приближно 76 x 89 mm
Приближно 420 g
Prednji poklopac objektiva LC-67 od 67 mm koji naleže,
zadnji poklopac objektiva LF-1, bajonet senilo HB-32,
meka torbica za objektiv CL-1018

11. ФОТО ТОРБА
Материјал тела

Маса (г)
Унутрашње димензије (ШДВ)
Спољашње димензије (ШДВ)

Spolja: 1680D Polyester + 1000*1000D
Polyester + 600D Polyester; Iznutra: 100*150D
Polyester + Velvet
235 g
145 x 105 x 140 mm
180 x 130 x 215 mm

12. HDD диск - тип 1
4TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5"

13. HDD диск са каблом - тип 2

1TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5"
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14. SATA RAID адаптер
Тип слота
Портови
Трансфер података
Подржава режиме рада

PCI
Min 2 SATA порта
Min 150 MB/s
Min RAID-0 и RAID-1

15. МЕМОРИЈСКА КАРТИЦА
SDHC memory card 4GB

Место и начин испоруке
Место испоруке је седиште Наручиоца.
Начин спровођења контроле
Контрола испоручених добара се врши од стране овлашћених представника
Наручиоца. Контрола испоручених добара обухвата квантитативни и квалитативни
пријем испоручених добара о чему се сачињавају записници, које потписују
представници Наручиоца и понуђача.
Обезбеђење гаранције квалитета
Контролом испоручених добара од стране овлашћених представника Наручиоца
врши се оцена да ли испоручена добра и услуге испуњавају захтеве из техничке
спецификације и уговорени квалитет.
Рок за испоруку добара
Рок за испоруку добара је најдуже до 40 календарских дана од дана закључења
уговора о чему се сачињава записник о квантитативном пријему добара. Рок за
квалитативни пријем добара (контрола испоручених добара) и инсталацију добара је
30 календарских дана од дана потписивања записника о квантитативном пријему
добара.
Начин и услови плаћања:
Плаћање ће се извршити након потписивања записника о коначној испоруци добара,
без примедби.
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IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
Р
б
р

УСЛОВИ
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН:

УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА ( ДОКАЗИ ИЗ ЧЛАНА 77. ЗЈН)

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је понуђач регистрован код
надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар
1

Да понуђач 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
2

3 Да понуђачу није изречена мера
забране обављања делатности,
која је на снази у време
објављивања односно слања

Извод из регистра привредних субјеката Агенције за
привредне регистре или Потврда (Решење)
Привредног или Трговинског суда.
Уколико је понуђач предузетник доставља извод из
регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из одговарајућег регистра
Уколико је понуђач физичко лице за испуњеност овог
услова није обавезан да достави доказ
За сваког законског заступника понуђача (правног лица),
као и за понуђача који има статус предузетника или
физичког лица:
Извод из казнене евиденције коју издаје надлежна ПУ
МУП-а
За понуђача - правно лице (уколико понуђач има статус
предузетника или физичког лица, ове доказе не
доставља):
За кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре:
а) Уверење Основног суда, за кривична дела за која је
као главна казна предвиђена новчана казна или казна
затвора до 10 и 10 година)
б) Уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као
главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година)
- За дела организованог криминала:
ц) Уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду
Напомена: уколико се уверење једног суда односи и на
кривична дела из надлежности другог суда, и уколико је
то у уверењу наведено, довољно је да понуђач достави то
уверење (нпр. уколико се уверење Основног суда односи
на кривична дела из надлежности Основног и Вишег
суда, довољно је доставити само уверење Основног суда,
али се поред тога мора доставити и уверење Вишег суда,
Посебно одељење у Београду, за дела организованог
криминала)
Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда;
Потврде Привредног и Прекршајног суда или
Потврда Агенције за привредне регистре.
Уколико је понуђач предузетник, као доказ доставља
само Потврду Прекршајног суда или Потврду Агенције
за привредне регистре
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позива за подношење понуда

4 Да је понуђач измирио доспеле

порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране
државе ако има седиште на њеној
територији

Уколико је понуђач физичко лице, као доказ доставља
само Потврду Прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања одређених послова
(ове потврде морају бити издате након објављивања
позива за подношење понуда)
Потврде надлежног пореског органа:
Потврда (уверење) Пореске управе Министарства
финансија Републике Србије
Потврда (уверење) надлежне јединице локалне
самоуправе о измереним обавезама по основу локалних
јавних прихода. Уколико понуђач има обавезу измирења
локалних јавних прихода на више различитих општина
и/или градова, у обавези је да достави наведену потврду
за сваку од тих општина и/или градова
Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда;
Ове доказе достављају сви понуђачи – правна лица,
предузетници и физичка лица

ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА НА
ПРОПИСАНИМ ОБРАСЦИМА ОД БРОЈА 1 ДО 5
5

6

7

8
9

Техничка спецификација предмета јавне набавке – структура цене (Образац 1)
Понуђач је обавезан да понуди јединичне цене за сваку позицију у оквиру Техничке
спецификације предмета јавне набавке, и укупне цене за исказане количине, тј. обим радова, и
да тако добијени збир свих укупних понуђених цена за сваку врсту радова, унесе у Образац
понуде, као укупну понуђену цену (без и са ПДВ-ом), за сваки од наведених врста радова. У
случају подношења заједничке понуде, образац истовремено ( у једном примерку) потписују и
печатирају сви чланови групе понуђача
Образац изјаве о независној понуди (Образац 2)
У случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем
броју примерака и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци
се достављају у оквиру заједничке понуде
Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 3)
У случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем
броју примерака и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци
се достављају у оквиру заједничке понуде
Изјава о средствима финансијског обезбеђења (Образац 4).
У случају подношења заједничке понуде, Iзјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Образац трошкова припреме понуде (Образац 5)
У случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем
броју примерака и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци
се достављају у оквиру заједничке понуде.
У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати
неприхватљивом.
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V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧIНЕ 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
Образац понуде понуђач мора да попуни уношењем свих захтеваних података ( у
табелама или на бланко линијама), овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Понуђач у образац понуде уноси
збирне цене из Техничке спецификације предмета јавне набавке-структуре цене, за
сваку врсту радова и наводи укупну понуђену цену (збирна цена за све радове), без и
са ПДВ-ом. У случају подношења заједничке понуде, у образац се уносе подаци свих
чланова групе понуђача и сви чланови групе понуђача га истовремено (тј. у једном
примерку) потписују и печатирају.
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: Архив Југославије, Васе Пелагића 33, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку мале вредности–набавка рачунарске опреме, ЈНМВ бр
3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 16.10.2015. до 12 часова.
Напомена:
Водити рачуна о роковима за подношење понуда (чл. 95. Закона). Рок за подношење
понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки (нпр. уколико је позив за подношење понуда објављен дана 01.07.2013.
године, рок за подношење понуда почиње да тече првог наредног дана – 02.07.2013.
године).
Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако
последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан
када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр. уколико
последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у
тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно у понедељак, уколико
понедељак није нерадан дан - нпр. државни празник).
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
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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.
Понуђач је у обавези да попуни МОДЕЛ УГОВОРА, парафира све стране, овери печатом
и потпише модел уговора, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

Понуђач је у обавези да достави и другу документацију на прописаним обрасцима
од броја 1 до 5, којом доказује испуњеност обавезних услова у складу са упутством
како се доказује испуњење тих услова датих у конкурсној документацији, и то:
1. Техничка спецификација предмета јавне набавке – структура цене (Образац 1),
2. Образац изјаве о независној понуди (Образац 2),
3. Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст. 2 ЗЈН (Образац 3),
4. Изјава о средствима финансијског обезбеђења (Образац 4).
5. Трошкови припреме понуде (Образац 5) и
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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: Архив Југославије,
Васе Пелагића 33, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности- набавка рачунарске опреме,
ЈНМВ бр. 3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку - набавка рачунарске опреме, ЈНМВ бр. 3/2015
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку - набавка рачунарске опреме, ЈНМВ бр. 3/2015
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - набавка рачунарске опреме, ЈНМВ
бр. 3/2015 - 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.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
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Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) 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.
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.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из
оправданих разлога не одреди другачије.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1)податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2)опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
Споразумом из става 4. овог члана уређују се и друга питања која су одређена
конкурсном документацијом.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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.
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и
одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење
уговора.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се извршити у року од 30 дана од дана достављања фактуре,оверене од
стране овлашћеног лица Наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 на може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, 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 пореза на додату
вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
10. 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
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач се обавезује да приликом подношења понуде достави наручиоцу
оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла, плативе на први позив, обавезујућег карактера за банку. Писмо не
сме имати садржину која се односи на политику банке и нарочито одредницу да
писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да најкасније у
року од 8 дана од дана потписивања уговора достави наручиоцу:
- банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10%
вредности уговорене цене предметних услуга, чија важност мора бити
најмање 30 дана дужа од истека важности уговора. Поднета банкарска
гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без
приговора и
Уколико Испоручилац не преда Наручиоцу банкарску гаранцију предвиђену
конкурсном документацијом у року од 8 дана од дана закључења уговора, Наручилац
може Уговор доделити следећем најповољнијем понуђачу.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг).
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-мail jelena.v@arhivyu.rs 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 дана пре истека рока за подношење понуде, у ком случају
ће Наручилац у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 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, ЈНМВ бр.3/2015.
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.
14. 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.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде на прописаном обтасцу 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. (oбразац 3 дат је у поглављу VII конкурсне документације).
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице који
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
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претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
Одредбе ст. 3. и 4. члана 149 не примењују се у случају преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим
повезано лице није учествовао у том поступку.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту
права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4.
овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
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 не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ ЗЈН.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара:
1) број жиро рачуна: 840-30678845-06,
2) шифра плаћања 153 или 253
3) позив на број: 97 50-016,
4) сврха уплате: Републичка административна такса, ЈНМВ број 3/2015
5) назив наручиоца,
6) корисник: Буџет Републике Србије.
7) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата републичке административне таксе,
8) потпис овлашћеног лица банке.
Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из чл. 156. Закона
мора да:
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1) буде издата од стране банке и да садржи печат банке,
2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у
потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је
уплата таксе реализована),
Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној
уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за
заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;
Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту
права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води
у Управи за трезор;
Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који
имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
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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VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале
вредности – набавка рачунарске опреме, ЈНМВ број 3/2015.
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-мail):
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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5) ЦЕНА
Ред.
Рачунарска опрема
број
Мрежни Firewall,
1
комада 1
2
Laptop, комада 1
3
UPS, комада 2
Радна станица,
4
комада 2
Монитор – тип 1,
5
комада 2
Монитор – тип 2,
6
комада 1
Мултифункционални
7
ласерски уређај A3 (у
боји), комада 1
Мултифункционални
8
ласерски уређај A4,
комада 1
Ласерски штампач,
9
комада 1
Фото-апарат са
10
објективом , комада 1
11 Фото торба, комада 1
HDD диск - тип 1,
12
комада 3
HDD диск - тип 2,
13
комада 2
SATA RAID адаптер,
14
комада 1
15 Меморијска картица
16

УКУПНО ОД 1-15
БЕЗ ПДВ

17

УКУПНО ОД 1-15
СА ПДВ

Произвођач

Укупна цена
РСД без ПДВ-а

Словима

III – НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: Плаћање у року од 30 дана од дана пријема
фактуре оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.
IV – РОК ИСПОРУКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАНА
ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА (у данима):
____________________________________
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V – РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ (у
данима и не може бити краћи од 30 дана): _____________________

У _______________
______ 2015. године

ПОНУЂАЧ

М. П.

__________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни уношењем свих захтеваних
података ( у табелама или на бланко линијама), овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Понуђач у образац
понуде уноси збирне цене из Техничке спецификације предмета јавне набавкеструктурe цене, за сваку врсту радова и наводи укупну понуђену цену (збирна цена
за све радове), без и са ПДВ-ом. У случају подношења заједничке понуде, у образац се
уносе подаци свих чланова групе понуђача и сви чланови групе понуђача га
истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О НАБАВЦИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
Закључен између:
1. Архива Југославије – Установе културе од националног значаја, са
седиштем у Београду, улица Васе Пелагића број 33, ПИБ:101288268, Матични број:
07030673; број рачуна: 840-925664-52; назив банке: Управа за трезор; телефон:
011/3690252; телефакс:011/3066635, кога заступа Миладин Милошевић, в.д.
директора (у даљем тексту: Наручилац) и
2._________________________________________________, са седиштем у
______________________________, улица _____________________, број _______
ПIБ: ________________________Матични број: ____________________________ број
рачуна: _________________________, назив банке: _____________________ ,
телефон: _________________________ телефакс: ___________________________ ,
кога
заступа
______________________________________(у
даљем
тексту:
Испоручилац).
Основ уговора:
ЈНМВ Број 3/2015
Број и датум одлуке о додели уговора: __________________________________
Понуда изабраног понуђача бр. __________ од __________ 2015. године
Члан 1.
Предмет уговора је набавка и испорука рачунарске опреме, у свему према
усвојеној понуди Понуди Испоручиоца број _______ од _______ 2015. године, која
чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Испоручилац преузима обавезу да Наручиоцу испоручи опрему
специфицирану чланом 1 овог уговора, а Наручилац се обавезује да преузме и плати
Испоручиоцу вредност те опреме према уговореној цени.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу на име испоручене опреме исплати
цену у износу од ___________________________________ РСД, словима
(__________________________________________), без обрачунатог пореза на
додатну вредност под следећим условима: у року од 30 дана од дана испостављања
фактуре Испоручиоца.
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Члан 4.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене опреме и обавезује се да без
одлагања, о свом трошку, отклони сваки квар или изврши замену опреме, који није
последица неправилног руковања од стране Наручиоца.
Гарантни рок у складу са ставом 1 овог члана је предвиђен гарантним листом
произвођача опреме.
Члан 5
Испоручилац се обавезује да уговорену испоруку изврши у року од ____
календарских дана од дана потписивања уговора, о чему се сачињава записник о
квантитативном пријему добара, а Наручилац се обавезује да обезбеди просторије и
услове за испоруку уговорене опреме.
Рок за квалитативни пријем добара (контрола испоручених добара) и
инсталацију добара је 30 календарских дана од дана потписивања записника о
квантитативном пријему добара.
Члан 6.
Испоручилац се обавезује да након закључења овог Уговора, преда Наручиоцу
неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу банкарску
гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене вредности, без
ПДВ-а и са роком важности 10 (десет) дана дужим од дана истека рока за коначно
извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене
обавезе, важност банкарске гаранције мора се сразмерно продужити.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у
случају да Испоручилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен уговором.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да се у односу на питања која нису уређена овим
уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних
прописа.
Члан 8.
Уговорне стране се обавезују да, у духу солидарности, узајамно сарађују како
би омогућиле и олакшале реализацију овог уговора и да евентуалне спорове решавају
споразумно, у противном спор ће решити стварно надлежни суд у Београду.
Члан 9.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку
уговорну страну.
ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА
В.Д.ДИРЕКТОРА АРХИВА
Миладин Милошевић
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VIII. ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОНУЂАЧ
ДОСТАВЉА НА ОБРАСЦИМА ОД 1-5
Понуђач је у обавези да достави и другу документацију на прописаним обрасцима
од броја 1 до 5, којом доказује испуњеност обавезних и додатних услова у складу са
упутством како се доказује испуњење тих услова датих у конкурсној документацији,
и то:
1. Техничка спецификација предмета јавне набавке – структура цене (Образац 1),
2. Образац изјаве о независној понуди (Образац 2),
3. Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст. 2 ЗЈН

(Образац 3),

4. Изјава о средствима финансијског обезбеђења (Образац 4).
5. Трошкови припреме понуде (Образац 5).
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Образац 1
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Рачунарска
опрема

Мрежни
Firewall,
комада 1

Опис
Димензије и
напајање

 Uređaj mora da bude opremljen za

Интерфејси

 Najmanje 6 Gigabit Ethernet

Јед.цена

Укупна
цена РСД

montažu u standardne 19“
komunikacione rek ormane.
 Uređaj mora da bude opremljen
AC napajanjem, sa ulaznim
naponom od 230V.
interfejsa uz podršku za proširenje
do 12 Gigabit Ethernet interfejsa
 Postojanje zasebnog Gigabit
Ethernet interfejsa namenjenog
samo za menadžment uređaja
 Najmanje dva USB 2.0 interfejsa.
 Konzolni serijski port

Перформансе

Zahtevane funkcionalnosti:
 Minimalni memorijski zahtevi: 8












GB RAM i 8 GB FLASH
memorije.
Propusna moć za nekriptovani
saobraćaj – minimalno 1 Gbps.
Broj jednovremenih sesija kroz
uređaj – preko 230.000
Brzina uspostave novih sesija –
preko 12.000 novih sesija u
sekundi.
Podrška za logičke interfejse –
mora biti podržano 100 VLANova
.
Podrška za agregaciju linkova
putem 802.3ad protokola.
Virtuelizacija – uređaj mora biti
isporučen sa mogućnošću
konfiguracije dva virtuelna
firewall-a uz mogućnost kasnijeg
proširenja na 5.
RIP i OSPF, dinamički ruting
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protokoli moraju biti podržani u
isporučenom softveru.
Mogućnost aktivacije Intrusion
Prevention funkcionalnosti uz
dodatnu licencu
Mogućnost aktivacije
funkcionalnosti prepoznavanja i
granularne kontrole aplikacija, uz
proširenje uređaja
SNMP v3 protokol sa DES, 3DES
ili AES enkripcijom mora biti
podržan.
IPsec protokol mora biti podržan u
tunel modu, sa ESP
enkapsulacijom, uz upotrebu
sledećih protokola za enkripciju:
3DES, AES-128, AES-192 i AES256 .
SSL VPN protokol mora biti
podržan za dve istovremene sesije,
sa mogućnošću kasnijeg
proširenja do 250 sesija.
IPv6 adresiranje mora biti
podržano za IPsec tunele između
dve lokacije.
Uređaj mora biti isporučen sa
najnovijom verzijom softvera.
Uređaj mora da podrži
istovremenu terminaciju najmanje
200 kripto tunela ( kombinovano
IPsec i SSL ).
Uređaj mora da podržava
instalaciju u modu visoke
raspoloživosti, u paru sa
identičnim uređajem.

Uređaj mora da podržava sledeće
načine rada:
 Oba aktivna uređaja

Jedan aktivan i jedan uređaj u
vrućoj rezervi, pri čemu nije
obavezna terminacija VPN tunela.
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Лаптоп,
комада 1

UPS,
комада 2

Процесор
Екран
Меморија
HDD
Графика
DVD
Мрежа и
конекције
Повезивање
Оперативн
и систем
Излазна
снага [W]
Излазни
напон [V]
Промена
излазног
напона [%]
Улазни
напон [V]
Улазна
фреквенциј
а
Подесивост
улазног
напона [V]
Време
пуњења [h]
Време рада
(50% load)
[min]
Време рада
(100% load)
[min]
Surge rating
[J]

Core i5-4200U 1.7GHz
15.6", rezolucija 1920 x 1080
DDR3, 8GB
1TB SATA
2GB DDR3
DVD RW
1X 10/100/1000 Ethernet, Wi-Fi
802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
Windows 7 Pro (downgrade
Windows 8.1 Pro)
300

Филтрирање

Full time multi-pole noise filtering :
5% IEEE surge let-through : zero
clamping response time : meets UL
1449
RJ-45

Додатна
заштита

230
0
230
50/60 Hz +/- 3 Hz
160 – 300V
6
13,9
2,4
300

Комуникација DB-9, Serial, USB

Излазни
прикључци

1x IEC 320 C13; 3x IEC 320 C13;
2x IEC Jumpers
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Радна
станица,
комада 2

Улазни
прикључци
Процесор
Maтична
плоча
Графичка
картица
RAM
HDD
Оптички
уређај
Мрежни
интерфејс
Кућиште
Напајање
Миш са
подлогом
Тастатура
Оперативни
систем

Монитор –
тип 1,
комада 2

Монитор –
тип 2,
комада 1

Тип
Дијагонала
екрана

IEC-320-C14
Intel® Core™ i3-4160 (3M Cache,
3.6 GHz)
Chipset Intel® H81
integrisana
4GB DDR3 1600MHz
500GB SATA III 7200rpm 3.5"
DVD±RW
10/100/1000 Mbps
mini tower
max 200W
USB оптички
USB (YU)
Windows 7 Pro (downgrade
Windows 8.1 Professional 64)
LCD
50,8 cm (20”)

Максимална
резолуција

1600 x 900 piksela (16:9)

Осветљење
Контраст
Време
одзива
Угао
видљивости
Величина
тачке
Повезивање
Остало
Тип
Дијагонала
екрана

250 cd/m²
1000:1 statički 5000000:1 dinamički
5 ms on/off
170° horizontalni, 160° vertikalkni
0.276 mm
VGA
Anti-glare, LED Backlights
TFT LCD
60.47 cm (23.8")

Максимална
резолуција

1600 x 900 piksela (16:9)

Осветљење
Контраст
Време
одзива

250 cd/m²
1000:1 statički 2000000:1 dinamički
8 ms on/off
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Мултифункц
ионални
ласерски
уређај A3
(у боји),
комада 1

Угао
видљивости
Вертикално
освежавање
Величина
тачке
Повезивање
Остало
Брзина
копирања/
штампања
Резолуција
штампања
Време
првог
отиска
Формат
папира
Дебљина
папира
Меморија
Hard Disk
Веза са
рачунаром
Драјвер
Подржани
оперативни
системи
Функције
скенирања
Резолуција
скенирања/
копирања
Капацитет
улазног
папира
Обим штампе
(месечни)

Двострана
штампа
Поклопац
скенера
Постоље
Иницијални

178° horizontalni, 178° vertikalkni
60Hz
0.2745 mm
DVI-D, VGA
Anti-glare, Podesivost po visini
Min. 22 strana/min (u boji i crno
belo)
Min. 600x600 dpi
Max. 9 sekundi -A4 format u boji i
crno belo
A6 – A3; Baner dimenzije min.
1.200 x 297 mm
60-300 gsm
Min. 2 GB
Min. 250 GB
10-Base-T/100-Base-T/1,000-BaseT Ethernet; USB 2.0
PCL 6, Post Script 3
Windows XP (32/64bit)/Vista
(32/64bit)/7 (32/64bit)/8
(32/64bit)/Server 2003
(32/64bit)/Server 2008,
Unix/Linux/Citrix
scan-to-SMB, scan-to-FTP, scan-toemail, scan-to-HDD
Max.: 600 x 600 dpi
Min. 1.150 listova sa min. dve
kasete za papir
Preporuceno: 13,000 strana;
Max.18,000 strana
Da, automatska
Originalni standardni
Originalno pokretno
Deklarisan na Min. 20.000 kopija po
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Мултифункц
ионални
ласерски
уређај A4,
комада 1

Тонер SET-4
боје (CMYK)
Брзина
копирања/ш
тампања
Резолуција
штампања
Време првог
отиска
Формат
папира
Дебљина
папира
Меморија
Веза са
рачунаром
Подржани
оперативни
системи
Капацитет
улазне фиоке
Обим
штампе

Ласерски
штампач,
комада 1

Тип и
формат
Брзина
штампе
Штампа
прве стране
Квалитет
штампе
Обим
штампе
(месечни)

Повезивање
Типови
подлоге на
којој се
штампа

Подржана
величина
подлоге на
којој се
штампа

boji
25 strana/min
1200x1200 dpi
8 sekundi

76x127 do 216x356mm
60-163 gsm
256 МB
USB 2.0 port (host/device); built-in
Fast Ethernet 10/100Base-TX network
port; built-in WiFi 802.11b/g/n
Windows XP, Vista, /7, Server 2003,
Server 2008
250 listova
Препоручено: 500 до 2000 страна;
Max: 15000 страна
ласерски моно , А4

До 18 strana/min - B/W - A4 (210 x
297 mm)
8.5 секунди
True 600 x 600 dots per inch (dpi)
for text and graphics
до 5000 страна
Hi-Speed USB 2.0 port
Paper (Plain, Recycled, Vellum, Light,
Mid-weight, Heavy,
Extra-heavy, Letterhead, Preprinted,
Prepunched, Color,
Bond, Rough, Cardstock); Envelopes;
Postcards;
Transparency films; Labels
Letter, Legal , Executive,A4, A5,
А6, Б5,: Custom: (76 - 216)
x (127 – 356) mm
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Фото-апарат
са
објективом,
комада 1

Подржане
тежине
подлоге
на којој се
штампа

Папир(60 g/m2 доo 163 g/m2)
Коверте (Less than 60 g/m2
to 90 g/m2), фолије (минимална
дебљина 0.13 mm )

RAM

Installed ( Max ) 2 MB / 2 MB
(max)
Jednooki refleksni digitalni
fotoaparat
23,5 mm x 15,6 mm CMOS

Тип
Сензор
слике
Укупан број
пиксела
Ефективни
пиксели
Величина
слике
(пиксели)
Складиште
ње Формат
датотеке
Медијум за
складиште
ње
података
Систем
датотека
Тражило
Покривање
слике
Увећање
Растојање
од окулара
Подешавањ
е диоптрије
Отвор
бленде
објектива
Брзина
затварача
Брзина
синхрониза

24,78 miliona
24,2 miliona
(L) 6000 x 4000, (M) 4496 x 3000,
(S) 2992 x 2000
NEF (RAW),JPEG, NEF
(RAW)+JPEG
SD, SDHC, SDXC

DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3,
PictBridge
Jednooko refleksno tražilo u obliku
pentaogledala u nivou oka
Približno 95% horizontalno i 95%
vertikalno
Približno 0,82x (objektiv 50 mm
f/1,4 sa fokusom u beskonačnosti, 1,0 m-¹)
18 mm (-1,0 m-¹; od centralne
površine sočiva okulara tražila)
Od -1,7 do +1,0 m-1
Trenutno vraćanje, elektronski
kontrolisano
1/4000–30 s u koracima od 1/3 ili
1/2 EV;
X=1/200 s; sinhronizuje se sa
zatvaračem pri brzini od 1/200
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ције блица
Режим
окидања

Брзина
контиуналн
ог
фотографис
ања
Самоокидач
Прикључак
за мерење
експозиције
Корекција
експозиције
Bracketing
експозиције
Закључава
ње
експозиције
ISO
осетљивост
Активни DLighting
ADL
bracketing
Опсег
детекције
Електромот
ор
објектива

Фокусне
тачке
Режим AF
области

sekundi ili manjoj
S (pojedinačna slika), CL (kontinualna
mala brzina), CH (kontinualna velika
brzina), Q (tiho okidanje), samookidač,
intervalsko fotografisanje, odložena
daljinska kontrola, ML-L3; daljinska
kontrola sa brzim odzivom, ML-L3

Približno 5 fps. L: Najviše 3 fps. H:
Do 5 fps (JPEG i 12-bitni
NEF/RAW) ili 4 fps (14-bitni
NEF/RAW).
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 ekspozicija
CPU
Može da se podešava u opsegu od -5
do +5 EV, u koracima od 1/3 ili 1/2
EV, u režimima P, S, A, M
3 slike, u koracima od 1/3 ili 1/2 EV
Detektovana vrednost osvetljenosti
se zaključava pomoću dugmeta AEL/AF-L
100–12.800, u koracima od 1/3 EV.
Automatska kontrola ISO
osetljivosti je dostupna
Automatski, Veoma visoko, Visoko,
Normalno, Nisko, Isključeno
2 snimka
Od -1 do +19 EV (ISO 100, 20°C)
Autofokus (AF): Pojedinačni servo
AF (AF-S), kontinualni servo AF
(AF-C), automatski AF-S/AF-C
izbor (AF-A); intuitivno praćenje
fokusa se automatski aktivira u
zavisnosti od statusa subjekta.
Manuelni fokus (MF): može da se
koristi elektronski daljinomer
39, može se izabrati jedna od 39 ili
11 tačaka fokusa
AF u jednoj tački, dinamička oblast
AF u 9, 21 ili 39 tačaka, 3D
praćenje, automatska AF oblast
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Закључава
ње фокуса
Уграђени
блиц
Водећи број
Контрола
блица

Режим
блица

Корекција
снаге блица
Стопица за
блиц и
опрему
Баланс беле

Bracketing
баланса
беле
Живи
приказ
слике –

Fokus može da se zaključa kada se
dugme okidača pritisne do pola
(pojedinačni servo AF) ili pritiskom
na dugme AE-L/AF-L
Automatski blic sa automatskim
iskakanjem. Manuelno iskakanje se
aktivira pritiskom na dugme
Približno 12/39, 12/39 sa manuelnim
blicem (m, ISO 100, 20°C)
TTL: i-TTL kontrola blica
korišćenjem RGB senzora od 2016
piksela je dostupna sa ugrađenim
blicem; i-TTL balansirani fleš za
digitalne SLR fotoaparate se koristi
sa matrix merenjem i merenjem sa
prioritetom centra, standardni i-TTL
blic za digitalne SLR fotoaparate sa
spot merenjem
Automatski, automatski sa
smanjenjem efekta crvenih očiju,
automatski sa sporom
sinhronizacijom, automatski sa
sporom sinhronizacijom i
smanjenjem efekta crvenih očiju,
doblicavanje, smanjenje efekta
crvenih očiju, spora sinhronizacija,
spora sinhronizacija sa smanjenjem
efekta crvenih očiju, zadnja zavesa
sa sporom sinhronizacijom,
sinhronizacija sa zadnjom zavesom,
isključeno
od -3 do +1 EV u koracima od 1/3 ili
1/2 EV, u režimima P, S, A, M
ISO 518 šina za blic sa sinhro
kontaktom i kontaktom za podatke,
kao i sa otvorom za zaključavanje
Automatski, fluorescentno (7
tipova), direktna sunčeva svetlost,
blic, oblačno, hlad, zapamćena
manuelna postavka
3 snimka u koracima od 1
Autofokus (AF): Pojedinačni servo
AF (AF-S); stalni servo AF (AF-F).
Manuelni fokus (MF)
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Електромот
ор
објектива
Мерење
експозиције
Метод
мерења
Филм величина
слике (у
пикселима)
и број
слика у
секунди

Филм Формат
датотеке
Филм Компресија
виде4о
записа
Филм Формат
звучног
записа
Филм –
Уређај за
снимање
звука
Филм - ISO
осетљивост
Монитор

TTL merenje ekspozicije pomoću
glavnog senzora slike
Matrično
1920 x 1080, 60p (progresivno
skeniranje)/50p/30p/25p/24p,
visoko/normalno. 1280 x 720,
60p/50p, visoko/normalno. 640 x
424, 30p/25p, visoko/normalno. Broj
slika u sekundi od 30p (stvarni broj
slika u sekundi 29,97 fps) i 60p
(stvarni broj slika u sekundi 59,94
fps) dostupan je kada je za video
režim izabran NTSC. Brzine od 25p
i 50p su dostupne kada je za video
režim izabran PAL. Kada je izabran
broj slika u sekundi od 24p, stvaran
broj slika u sekundi je 23,976 fps.
MOV
H.264/MPEG-4 napredno kodiranje
video zapisa
Linearni PCM

Ugrađeni ili eksterni stereo
mikrofon; podesiva osetljivost
100–12.800
8,1 cm (3,2 inča) dijagonalno.
Delimično pokretni TFT LCD ekran
osetljiv na dodir sa uglom gledanja
od 170°, približno 100% pokrivanja
slike, podešavanjem svetline i
uključenom/isključenom kontrolom
pomoću senzora oka Približno
1.037.000 tačaka (720 x 480 x 3 =
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1.036.800 tačaka)
Репродукци Reprodukcija punih slika i sličica (4,
12 ili 80 slika ili kalendar) sa
ја
zumiranjem reprodukcije,
reprodukcija filma, projekcije
slajdova fotografija i/ili filma,
histogramski prikaz, prikaz svetlijih
delova, informacije o fotografiji,
prikaz podataka o lokaciji,
automatsko rotiranje slike,
ocenjivanje slika i unos komentara
slike (do 36 znakova)
USB velike brzine
USB
HDMI излаз HDMI konektor tipa C
Видео излаз NTSC, PAL
Stereo mini-pin džek (prečnik od 3,5
Аудио улаз
mm); podržava opcionalne stereo
mikrofone ME-1
..енглески.. француски, ..
Подржани
емачки..италијански..руски, ..
језици
Jedna punjiva Li-jonska baterija ENБатерија
EL14a
AC adapter EH-5b; zahteva priključak
Адаптер
napajanja EP-5A (dostupan zasebno)
1/4 inča (ISO 1222)
Утичница
за статив
Približno 124 x 97 x 70 mm
Димензије
(Ш x В x Д)

Тежина

Радно
окружење –
Температур
а
Радно
окружење –
Влажност
Додатна
опрема у
комплету

Približno 530 g, sa baterijom i
memorijskom karticom, ali bez
poklopca tela; približno 480 g (samo
telo fotoaparata)
0°C–40°C

85% или мање (без кондензације)
Gumeni štitnik okulara DK-25,
poklopac tela BF-1B, punjiva Li-jonska
baterija EN-EL14a (sa poklopcem
izvoda), punjač baterije MH-24 (adapter
za utičnice se isporučuje samo u
zemljama ili regionima gde je to
potrebno; oblik zavisi od zemlje
prodaje), kaiš AN-DC3, USB kabl UC-
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E23, audio/video kabl EG-CP16

Објектив

фото торба

Жижна
даљина
Максималн
и отвор
бленде
Минималн
и отвор
бленде
Конструкци
ја
објектива
Видни угао
Минимална
раздаљина
фокуса

18–105 mm

Максимално
увећање
слике

1/5

Број
ламелица
бленде
Димензија
филтера
Пречник *
дужина
(продужета
к од
бајонета)
Тежина
Додатна
опрема у
комплету

7 (zaobljeno)

Материјал
тела
Маса (г)
Унутрашње
димензије
(ШДВ)
Спољашње
димензије
(ШДВ)

f/3,5–5,6
f/22–38
15 elemenata u 11 grupa (sa jednim
elementom od ED stakla i jednim
asferičnim sočivom)
76° - 15°20’
0,45 m (u celom opsegu zumiranja)

67 mm
Приближно 76 x 89 mm

Приближно 420 g
Prednji poklopac objektiva LC-67
od 67 mm koji naleže, zadnji
poklopac objektiva LF-1, bajonet
senilo HB-32, meka torbica za
objektiv CL-1018
Spolja: 1680D Polyester +
1000*1000D Polyester + 600D
Polyester; Iznutra: 100*150D
Polyester + Velvet
235 g
145 x 105 x 140 mm
180 x 130 x 215 mm
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HDD диск тип 1,
комада 3
HDD диск тип 2,
комада 2
SATA RAID
адаптер,
комада 1

меморијска
картица :

4TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5"
1TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5"
Тип слота
Портови
Трансфер
података
Подржава
режиме рада

PCI
Min 2 SATA порта
Min 150 MB/s
Min RAID-0 и RAID-1

SDHC memory card 4GB
УКУПНА ЦЕНА:

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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Образац 2

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________,
(Назив понуђача)
даје се:
ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности-набавка рачунарске опреме за потребе
Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду., бр 3/2015, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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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Образац 3

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ. 2 ЗЈН

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач....................................................................................[навести назив понуђача]
је, при састављању своје понуде у поступку јавне набавке мале вредности-набавка
рачунарске опреме за потребе Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у
Београду. бр. 3/2015, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.

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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Образац 4

ИЗЈАВА
О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач ________________________________________________________, из
___________________________, се обавезује да ће након потписивања додељеног
уговора о јавној набавци мале вредности-набавка рачунарске опреме за потребе
Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду, бр. 3/2015, доставити
Наручиоцу средство финансијског обезбеђења које је предвиђено Конкурсном
документацијом и Уговором, и то:
- неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла,
плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора и
са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока испоруку (гласи на
корисника - Архив Југославије) и

У ________________,
_______________2015.год

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
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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Образац 5
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________
_______________________[навести назив понуђача], доставља укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку 3/2015, 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 ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Датум
________________

ПОНУЂАЧ
М.П.

_________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
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