
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 

 Број: 2875/ 10-51-06/2017 

 Датум: 01.09.2017. године 

 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације ЈН 2/2017, за набавку рачунарске опреме за 

потребе Института за стандардизацију Србије, Стевана Бракуса бр. 2, Београд, у складу са чланом 

63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“ РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  

 

У складу са чл.63. Закона о јавним набавкама врше се измене и допуне конкурсне документације на 

следећи начин:  

1. На страни број 3 од 28 конкурсне документације, поглавље I Општи подаци о јавној набавци, у 

делу који се односи на Наручиоца, мења се трећи пасус и сада гласи: 

 

" У складу са набавком Microsoft рачунарске опреме, наглашавамо да Институт према дефиницији 

о подобности државних институција (ЕМЕА), спада у F категорију “квалификованих правних лица” 

– остале државне институције." 

2. На страни број 3 од 28 конкурсне документације, поглавље II Подаци о предмету јавне набавке  у 

делу који се односи на другу партију  мења се и сада гласи: 

"2. Партија 2 - 11 Office 2016 Home and Business" 

У прилогу се налази измењена страна конкурсне документација број 3 од 28.  

2. На страни број 7 од 28 конкурсне документације, у делу који се односи на  Технички и кадровски 

капацитет, мења се други став и сада гласи: 

"– за Партију 2 - доказ да је понуђач ауторизован од стране произвођача опреме коју нуди за продају 

исте на територији Републике Србије - Потврда, гаранција или изјава произвођача понуђених 

добара, оверена и потписана од стране одговорног лица произвођача која се односи на предметну 

набавку, насловљена на Наручиоца, којом се гарантује да ће понуђач испоручити оригинална добра, 

са пуном стандардном гаранцијом произвођача." 

У прилогу се налази измењена страна конкурсне документација број 7 од 28.  

3. На страни 18 од 28 конкурсне документације, испод табеле за Партију два,  брише се следећа 

реченица: 

" Гаранција: ______________ од дана испоруке ( минимум 24(36) месеци)." 

У прилогу се налази измењена страна конкурсне документација број 18 од 28.  

 

КОМИСИЈA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 



  
 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 

 
Наручилац:   

Република Србија – Институт за стандардизацију Србије (у даљем тексту Институт) 

Институт је установа која има статус правног лица и послује у складу са прописима којима се 

уређује правни положај јавних служби. Оснивач Института је Влада Републике Србије. Институт за 

стандардизацију Србије је буџетски корисник.  

У складу са набавком Microsoft рачунарске опреме, наглашавамо да Институт према 

дефиницији о подобности државних институција (ЕМЕА), спада у F категорију 

“квалификованих правних лица” – остале државне институције. 

Адреса: Београд, Стевана Бракуса 2 

ПИБ: 105801694, матични број: 17740580, шифра делатности: 8413 

Интернет страница:  www.iss.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. 2/2017 је набавка добара – рачунарске опреме. 

4. Преузимање и увид у конкурсну документацију 

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца www.iss.rs .  

5.  Контакт (лице или служба) 
      

Лице за контакт:................................... Јелена Дојчин 

Е - mail адреса: …............................. jelena.dojcin@iss.rs      

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 2/2017  је набавка добара – рачунарске опреме.  

2. Општи речник јавних набавки: 30000000 – Канцеларијске и рачунарске машине, опрема и залихе 

осим намештаја и пакета програмске подршке. 

 

3. Партије 

Јавна набавка је подељена у 2 (две) партије и то:  

1. Партија 1 – 10 рачунара са Windows 10 Pro 64bit, 1 лаптоп са Windows 10 64bit  и 1 монитор 

2. Партија 2 – 11 Office 2016 Home and Business 

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

увид тражена документа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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Пожељно је, али то Понуђач није дужан, да достави доказ који је јавно доступан на интернет 

страници надлежног органа. Уколико Понуђач поднесе доказе у оригиналима или овереним 

копијама, Наручилац нема обавезу да их по окончању поступка набавке врати. 

2.5. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач сваке 

партије, доказује достављањем следећих доказа: 

Финансијски  и пословни капацитет:  

- Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности у претходних шест месеци, рачунајући 

од дана објаве позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки; 

- да је понуђач у претходне три године (2014, 2015. и 2016. године) испоручио добра која су предмет 

јавне набавке, у вредности од најмање од 5.000.000,00 динара, (петмилионадинара) – референтна 

листа и потврда, издате на обрасцима датим у конкурсној документацији. 

 

Технички и кадровски капацитет:  

 -  доказ о поседовању најмање једног доставног возила за испоруку предметних добара - фотокопија 

саобраћајне дозволе регистрованог возила, а за возило које се користи по основу уговора о 

пословно-техничкој сарадњи, лизинг и сл. (са правним или физичким лицем) доставити и 

фотокопију уговора о пословно-техничкој сарадњи, уговора о лизингу и сл; 

– за Партију 2 - доказ да је понуђач ауторизован од стране произвођача опреме коју нуди за продају 

исте на територији Републике Србије - Потврда, гаранција или изјава произвођача понуђених 

добара, оверена и потписана од стране одговорног лица произвођача која се односи на предметну 

набавку, насловљена на Наручиоца, којом се гарантује да ће понуђач испоручити оригинална добра, 

са пуном стандардном гаранцијом произвођача. 

- Фотокопија образаца М-3А, М-А, М или других одговарајућих образаца обавезног социјалног 

(пензијског и здравственог) осигурања (за сваког радника појединачно) и фотокопија уговора о раду. 

 

2.6. 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. 

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за избор најпољније понуде је економски најповољнија понуда, према следећим 

критеријумима: 

 

1. Понуђена цена, са максималним бројем пондера -- 70 пондера, 

3. Дужи рок плаћања, са максималним бројем пондера --- 15 пондера,  

4. Краћи рок испоруке, са максималним бројем пондера ----------------------------- 15 пондера.  

Наручилац у конкурсној документацији одређује релативни значај (пондера), тако да збир 

пондера износи 100.  

У случају да после анализе две или више понуда остваре једнак и истовремено највећи број пондера, 

биће изабрана понуда оног Понуђача који има већи број пондера по критеријуму понуђене цене. 

Уколико су две или више понуда једнаке по критеријуму понуђене цене, биће изабрана понуда оног 

Понуђача који има већи број пондера по критеријуму попуста на понуђену цену. Уколико су две 

или више понуда једнаке по критеријуму цена и попуста на понуђену цену, биће изабрана понуда 

оног Понуђача који има већи број пондера по критеријуму рока плаћања. Уколико су две или више 

понуда једнаке по критеријуму понуђена цена, попуста на понуђену цену и дужег рока плаћања, као 

одлучујући се узима критеријум краћег рока испоруке. 



  
 

Напомена:У складу са набавком Microsoft рачунарске опреме, наглашавамо да Институт према 

дефиницији о подобности државних институција (ЕМЕА), спада у F категорију “квалификованих 

правних лица”– остале државне институције. 
 

 

 

ПАРТИЈА 2: 

А 

Предмет и 

Конфигурација 

 

Б 

Количина 

/јединица 

мере 

В 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Г 

Попуст на 

цену 

у 

динарима 

Д 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

(БxВ)-Г 

Ђ 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

( Дx20%) 

1. Microsoft Office 2016 

Home and Business 

9 

/комад 

    

2. Microsoft Office 2016 

Home and Business на 

српском језику 

 

2 

/комад 

    

 

УКУПНО ( 1+2): 

 

 

 

 

 

 

*У цену треба урачунати трошкове и све пратеће трошкове (нпр. транспорт). 

 

Рок испоруке: _____ дана од дана закључења уговора (мaксимум 15 дана). 

 

Рок плаћања: _____дана од дана пријема правилно испостављеног рачуна (не краће од 60 

дана).  

     

Рок важење понуде: ________ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана). 

 

 

     Место и  датум                                 М.П.                                       Потпис понуђача 

__________________________                                                                                                  _______________________________                                             

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 

Напомена:У складу са набавком Microsoft рачунарске опреме, наглашавамо да Институт према дефиницији 

о подобности државних институција (ЕМЕА), спада у F категорију “квалификованих правних лица”– остале 

државне институције. 
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