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 На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/2012 – у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1.1.1/2014, број 05-
115/2014 од 27. фебруара 2014. године и Решења о образовању Комисије за јавну 
набавку мале вредности број 1.1.1/2014, број 05-115/1/2014 од 27. фебруара 2014. 
године, припремљена је  
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности 

 “Набавка мрежне опреме” 
ЈНМВ бр. 1.1.1//2014 
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место испоруке добара 
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IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
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испуњеност тих услова 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац:  Управа за спречавање прања новца 
Адреса:  Масарикова 2, Београд 
Интернет страница: www.apml.gov.rs 
 
2.Врста поступка јавне набавке 
Јавна набавка мале вредности- набавка добара - ЈНМВ бр. 1.1.1//2014 
 
 
3.Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара: 
набавка мрежне опреме: 
- Switch/Firewall (1 ком) и 
- Switch 48 portni (2 ком). 
ОРН: 32420000 - Мрежна опрема 
 
Набавка мрежне опреме је за потребе Управе за спречавање прања новца. 
 
4.Контакт  
Све додатне информације у вези са овом јавном набавком понуђач може у 
писменом облику тражити од наручиоца најкасније до 5 дана пре истека рока за 
достављање понуда. 
Лице за контакт:  Драгана Станковић  
Е-mail адреса: dstankovic@apml.org.rs 
телефон/факс: 011/2060-153 - 011/2060-150 
 
 

 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

1.Предмет јавне набавке  
Предмет јавне набавке мале вредности број 1.1.1/2014 је набавка добара – мрежна 
опрема: 
- Switch/Firewall (1 ком) и 
- Switch 48 portni (2 ком). 
ОРН: 32420000 - Мрежна опрема 
Наручилац ће се приликом куповине руководити реалним потребама и 
процењеном вредношћу јавне набавке. 
 
2. Партије 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 
 

Предмет набавке 
Набавка мрежне опреме Switch, комада 3 (три) и то: 
- Switch/Firewall (1 ком.) и 
- Switch 48 portni (2 ком.). 
ОРН: 32420000 - Мрежна опрема 
 

 
Понуђач мора бити овлашћен од стране произвођача за продају понуђених 
добара, о чему ће доставити одговарајући доказ. 
Испоручилац опреме обавезан је да изврши инсталацију и иницијално 
подешавање уређаја. 
 
Гаранција 
Понуђач је дужан да за понуђена добра да произвођачку гаранцију као и да 
достави неопходну техничку документацију. 
Понуђач је обавезан да обезбеди гаранцију произвођача за мрежну опрему, по 
уговору о јавној набавци добара број 1.1.1/2014, која не може бити краћа од 2 
године од датума испоруке добара од стране понуђача.  
 
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
Наручилац и понуђач ће констатовати преузимање добара. У случају утврђених 
недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач мора исте 
отклонити, најкасније у року од 12 часова од часа утврђивања недостатка. 
 
Место и рок испоруке 
Место испоруке за мрежну опрему је седиште Управе за спречавање прања новца, 
улица Масарикова бр. 2, Београд, најкасније 30 дана од датума закључења 
уговора. 
 
Квалитет 
Понуђач je дужан да понуди добра која морају задовољавати техничке и 
функционалне карактеристике и важеће стандарде у складу са условима из 
спецификације конкурсне документације. 

 
У случају неиспуњавања наведеног понуда ће бити неприхватљива. 
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Техничке карактеристике набавке - спецификација: 
 
 

Switch/Firewall, количина 1 комад  

1.  
 
Или уређај еквивалентних техничких карактеристика. 

 
  
2. Switch 48 portni (2 kom) 
 
Performance 

Standards 

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet 
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet 
IEEE 802.3ad LACP 
IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 
IEEE 802.3x Flow Control 
IEEE 802.1D (STP) 
IEEE 802.1Q/p VLAN 
IEEE 802.1w RSTP 
IEEE 802.1X Port Access Authentication 
IEEE 802.3af 
  
RFC: 

Capacity  
Firewall throughput 1000 Mbps
IPS throughput 130 Mbps
VPN throughput 100 Mbps
Antivirus throughput (proxy ) 50 Mbps
Concurrent connections 40,000
Hard drive for local quarantine and logs integrated

Physical Interfaces 
Ethernet interfaces 4 x Gigabit Ethernet
I/O ports 2 x USB, 1 x COM(RJ45), 1 x VGA
LED display Power, Hdd, 4 x LAN
Power Supply DC: 12V/AC:100‐240V, 50‐60 Hz , maximum 1.6A

Physical specifications 
Mounting Desktop or wall ( rack mount kit available )
Dimensions (WxHxD) 210x44x145 mm
Weight 1.15Kg/2.53 lib
Power consumption 7.15/35.96W
Operating temperature 5‐35 C ( operating, 0‐70 C (storage)
Humidity 20‐90% (operating, 5‐95%9storage0, non‐condensing

Safety regulations
Certifications CE, FCC Class B,CD, VCCI, C‐Tick, UL 
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RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 
813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, 
RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 
920, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, 
RFC 1141, RFC 1155, RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541, 
RFC 1542, RFC 1624, RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, 
RFC 2616, RFC 2131, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, 
RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 2576, 
RFC 4330, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, 
RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643, RFC 1757, 
RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, 
RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, 
RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1215, 
RFC 3416 

Protocols TCP/IP 

Layer 2 Switching 

Spanning Tree: 
Standard 802.1d STP support 
Fast convergence using 802.1w (Rapid Spanning Tree 
[RSTP]), enabled by default 
  
Port Grouping: 
Support for IEEE 802.3ad Link Aggregation Control 
Protocol (LACP) 
·Up to 4 groups 
·Up to 4 ports per group with 16 candidate ports for each 
(dynamic) 802.3ad link aggregation 
  
 
VLAN: 
Support for up to 128 VLANs simultaneously (out of 4096 
VLAN IDs) 
Port-based and 802.1Q tag-based VLANs 
  
Voice VLAN: 
Voice traffic is automatically assigned to a voice-specific 
VLAN and treated with appropriate levels of QoS 
  
Internet Group Management Protocol (IGMP) Versions 1 
and 2 Snooping: 
IGMP limits bandwidth-intensive multicast traffic to only the 
requesters; supports 256 multicast groups 
  
Head-of-Line (HOL) blocking: 
HOL blocking prevention 

Security 
IEEE 802.1X (Authenticator Role): 
802.1X: RADIUS authentication and accounting, MD5 hash 



страна 7 / 32 

Supports time-based 802.1X 
Dynamic VLAN assignment 
  
Port Security: 
Locks MAC addresses to ports, and limits the number of 
learned MAC addresses 
  
Storm Control: 
Broadcast, multicast, and unknown unicast 

Quality of Service 

Priority Levels: 
4 hardware queues 
  
Scheduling: 
Strict priority and weighted round-robin (WRR) 
Queue assignment based on differentiated services code 
point (DSCP) and class of service (802.1p/CoS) 
  
Class of Service: 
Port based, 802.1p VLAN priority based, IPv4/v6 IP 
precedence/type of service (ToS)/DSCP based, 
Differentiated Services (DiffServ) 
  
Rate Limiting: 
Ingress policer, per VLAN, and per port 

IPv6 

IPv6: 
IPv6 host mode 
IPv6 over Ethernet 
Dual IPv6/IPv4 stack 
IPv6 neighbor and router discovery (ND) 
IPv6 stateless address auto-configuration 
Path maximum transmission unit (MTU) discovery 
Duplicate address detection (DAD) 
Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6 
IPv6 over IPv4 network with Intra-Site Automatic Tunnel 
Addressing Protocol (ISATAP) support 
  
IPv6 QoS 
Prioritize IPv6 packets in hardware 
  
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping: 
Deliver IPv6 Multicast Packets only to the Required 
Receivers 
  
IPv6 Applications: 
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Web, ping, Simple Network Time Protocol (SNTP), Trivial 
File Transfer Protocol (TFTP), RADIUS, syslog, DNS client 
  
IPv6 RFCs Supported: 
RFC 2463: ICMP version 6 
RFC 3513: IPv6 address architecture 
RFC 4291: IPv6 addressing architecture 
RFC 2460: IPv6 specification 
RFC 2461: Neighbor discovery for IPv6 
RFC 2462: IPv6 stateless address auto-configuration 
RFC 1981: Path maximum transmission unit (MTU) 
discovery 
RFC 4007: IPv6 scoped address architecture 
RFC 3484: Default address selection mechanism 
RFC 4214: ISATAP tunneling 
RFC 4293: MIB IPv6: Textual conventions and general 
group 
RFC 3595: Textual conventions for IPv6 flow label 

Management 

Web User Interface 
Remote Monitoring (RMON) 
IPv4 and IPv6 
Firmware upgrade 
Port mirroring 
VLAN mirroring 
DHCP (Options 66 and 67) 
Text-editable config files 
Smartports 
Cloud services 
Localization 
Other management: HTTP, RADIUS, port mirroring, TFTP 
upgrade, DHCP client, BOOTP, SNTP, ping, syslog 

Power Management 
Energy Detect 
Cable length detection 

MAC Address Table 
Size 

Up to 8000 MAC addresses 

Frame Size Frame sizes up to 10KB supported 

Ports 
50x  Total Ports 
48x  RJ-45 10/100/1000 Ethernet Ports 
2x  RJ-45 10/100/1000 and SFP Combo Ports 

Buttons Reset Button 

Cable 

Requires: 
Unshielded twisted pair (UTP) Category 5 or better for 
10BASE-T/100BASE-TX; UTP Category 5 Ethernet or 
better for 1000BASE-T 

LEDs System, Link/Act, PoE, Speed 
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Buffer 
Packet Buffer: 
2 @ 8Mb 

Fan 2x  
Acoustic Noise 41.7 dB 
MTBF 237,610 hours @ 40°C 

General 
Form Factor 1U Rack mount 

System 
Requirements 

Minimum: 
Web browser: Mozilla Firefox version 2.5 or later; Microsoft 
Internet Explorer version 6 or later 

Category 5 Ethernet network cable ·TCP/IP, network 
adapter, and network operating system (such as Microsoft 
Windows, Linux, or Mac OS X) installed on each computer 
in the network 

Certifications 
UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 
(CFR 47) Class 

Environmental 
Requirements 

Operating Temperature: 32° to 104°F / 0° to 40°C 
Storage Temperature: -4° to 158°F / -20° to 70°C 
Operating Humidity: 10% to 90%, relative, non-condensing 

Storage Humidity: 10% to 90%, relative, non-condensing 

Power Requirements 110V to 240V, 12V/8.33A, 50 to 60HZ 

Power Consumption 
Up to 110V/0.569A/61.8W and 220V/0.296A/61.4W 

Dimensions 
(WxHxD) 

17.35 x 1.73 x 10.1" / 44 x 4.4 x 25.7 cm 

Weight 8.73 lb / 3.96kg 
 
Или уређај еквивалентних техничких карактеристика. 
 
 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
1.1.Право учешћа у поступку јавне набавке добара - Набавка мрежне опреме за 
потребе Управе за спречавање прања новца, има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то: 
 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл.75. ст. 1. тач.1. Закона);  
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2) 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 (чл.75. ст. 1. тач.2. Закона);  

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуда (чл.75. ст. 1. тач.3. Закона); 

4) 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 (чл.75. ст. 1. тач.4. Закона); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе  да је поштовао 
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. (члан 75. став 2. Закона) 

 
1.2.Понуђач који учествује у поступку јавне набавке добара - Набавка мрежне 
опреме за потребе Управе за спречавање прања новца, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то: 

1) Услов да располаже неопходним технинчким капацитетом:  
a) да поседује или користи возило за испоруку опреме на адресу 

наручиоца; 
      2) овлашћење за потписивање понуде које се ДОСТАВЉА САМО У 
СЛУЧАЈУ ДА ПОНУДУ ПОТПИСУЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ НИЈЕ ЗАСТУПНИК 
УПИСАН У РЕГИСТРУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ. 
 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1) 
до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће 
понуђач извршити преко подизвођача.  
 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно.Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона дужан је да 
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 
који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке – 
Набавка мрежне опреме, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача је дат у поглављу IV, одељак 3.), 
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве понуђача је дат у поглављу IV, одељак 3.), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
 
Управа за спречавање прања новца може да, пре доношења одлуке о додели 
уговора, тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова.  
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Управа за 
спречавање прања новца ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Управу за спречавање прања 
новца 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 прописан начин. 
Понуђач доказује испуњеност додатних услова на следећи начин: 
1) За технички капацитет:  
а) Као доказ да располаже неопходним техничким капацитетом понуђач доставља 
потписану изјаву о техничком капацитету која је саставни део конкурсне 
документације (Образац изјаве понуђача је дат у поглављу IV, одељак 3.) 
2) за овлашћење за потписивање понуде које се доставља само у случају да 
понуду потписује лице које није заступник уписан у регистру Агенције за 
привредне регистре: 
Доказ: 
-   овлашћење сачињава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача и 
- мора бити наведено пуно име и презиме и ЈМБГ лица овлашћеног за 
потписивање. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач_____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке – Набавка мрежне опреме , за потребе Управе 
за спречавање прања новца, број ЈНМВ бр.1.1.1/2014, испуњава све услове из чл. 
75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку,и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 
њеној територији); 

5) Понуђач је 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; 

6) Понуђач испуњава додатне услове: 
1) да располаже неопходним техничким капацитетима и то: 

а) да поседује или користи возило за испоруку опреме на адресу наручиоца 
(члан 76. став 2. Закона о јавним набавкама)  

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                     

 
 
 
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђача и 
оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке – Набавка мрежне опреме за потребе 
Управе за спречавање прања новца, број ЈНМВ 1.1.1/2014, испуњава све услове из 
чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Подизвођачи његов законски заступник нису осуђивани 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објавепозива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији). 
 
 
 
Место:_____________                                  Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________     
                                

 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 
САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
Конкурсна документација се припрема и поступак јавне набавке води на 
српском језику. 
Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на 
српском језику. Уколико је који од доказа сачињен на другом језику, 
потребно је, уз фотокопију предметног доказа, приложити оверен превод 
судског тумача или превод оверен у амбасади земље у којој се као 
службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као 
доказ сачињен. 
Уколико је који од доказа сачињен на страном језику, потребно је, уз 
фотокопију предметног доказа, приложити оригинал или копију овереног 
превода судског тумача или превода овереног у амбасади земље у којој се 
као службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као 
доказ сачињен. 
Понуда која не буде сачињена на српском језику као и понуда уз коју се, на 
име тражених доказа, достави документација сачињена на страном језику 
уз коју није приложен оригинал или копија овереног превода, подобна је 
да буде одбијена као неприхватљива због битног недостатка из члана 
106. став 1, тачка 5 (недостатак због кога није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама) 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач подноси понуду 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: Министарство финансија, Управа за 
спречавање прања новца, 11000 Београд, Масарикова 2. На коверти 
обавезно назначити следеће: „Понуда за јавну набавку добара – 
Мрежна опрема, ЈНМВ бр. 1.1.1/2014 – НЕ ОТВАРАТИ“ 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Управе 
за спречавање прања новца до 21. марта 2014. године, до 11:00 часова. 
 
Управа за спречавање прања новца ће, по пријему одређене понуде, на 
коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, обележити време 
пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно понуђачу ће се дати потврда о 
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пријему понуде. У потврди о пријему навешће се датум и сат пријема 
понуде. 
 
Понуда коју Управа за спречавање прања новца није примила у року 
одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку 
дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
 
Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце 
из Конкурсне документације и исте оверава печатом и потписом 
овлашћеног лица Понуђача. 
 
Модел уговора, који је саставни део Конкурсне документације, Понуђач 
попуњава, све стране парафира и печатира, а на страни предвиђеној за 
потпис модела уговора ставља потпис овлашћеног лица Понуђача и печат. 
 
 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољена. 

 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или 
опозиве 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:  Управа за 
спречавање прања новца, Масарикова 2, Београд, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка мрежне опреме, 
ЈНМВ бр. 1.1.1/2014 – НЕ ОТВАРАТИ“ 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка мрежне опреме, 
ЈНМВ бр. 1.1.1/2014 – НЕ ОТВАРАТИ“ 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка мрежне опреме, 
ЈНМВ– НЕ ОТВАРАТИ“ 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка мрежне 
опреме, ЈНМВ бр. 1.1.1/2014 – 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. 
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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 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.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Управe за 
спречавање прања новца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, 
тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 
који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са 
упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из 
поглаваља IV, одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара Управи за спречавање прања новца за 
извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних 
обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да Управи за спречавање прања новца, на његов захтев, 
омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених 
услова. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
Понуду може поднети група понуђача.  
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде 
мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Управи 
за спречавање прања новца обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 6) Закона и то 
податке о: 
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред Управи за спречавање прања 
новца, 

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења 
- понуђачу који ће издати рачун 
- рачуну на који ће бити извршено плаћање 
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV Kонкурсне документације,у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV, одељак 
3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
Управи за спречавање прања новца.  
 
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. 

 
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 добављачу вршиће на основу рачуна, у оквирном року који не 
може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана од дана пријема уредно 
сачињеног рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 
119/2012). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс. (Нуди се уписивањем на одговарајуће 
место у Обрасцу понуде.)  
 

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за мрежну опрему, Switch, је произвођачка и не може бити 
краћа од 2 године од датума испоруке добра од стране понуђача по 
уговору о јавној набавци добра број ЈНМВ бр. 1.1.1/2014, а који је 
дефинисан у поглављу III ове конкурсне документације. 
 

8.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок испоруке мрежне опреме не може бити дужи од 30 дана од дана 
закључења уговора. 
Место испоруке за мрежну опрему је седиште Управе за спречавање 
прања новца, улица Масарикова бр. 2, Београд. 
 

8.4. 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 Управа за спречавање прања 
новца ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока 
важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока 
важења понуде не може мењати понуду.  
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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 јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у 
обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачуната испорука свих добара на адреси Управе за 
спречавање прања новца, и пружање с тим повезаних услуга 
инсталацијe и иницијално подешавање уређаја, а према 
спецификацији из обрасца понуде. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Управа за 
спречавање прања новца 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. 

 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ 
И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 
Набавка мрежне опреме по јавној набавци добра број ЈНМВ 
бр.1.1.1/2014 не садржи поверљиве информације које Управа за 
спречавање прања новца ставља на располагање. 

 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште, на адресу 
Управе за спречавање прања новца, електронске поште на e-mail 
dstankovic@apml.org.rs.или факсом на број 011/2060-150 тражити 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Управа за спречавање прања новца ће заинтересованом лицу у року од 3 
(три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
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појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном 
облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, ЈНМВ бр. 1.1.1/2014“. 
Ако Управа за спречавање прања новца измени или допуни конкурсну 
документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, 
дужна је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Управа за 
спречавање прања новца 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. 
 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО 
ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда Управа за спречавање прања новца 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 Управа за спречавање прања новца оцени да су потребна 
додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача, Управа за спречавање прања 
новца ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
Управе за спречавање прања новца, односно да омогући Управи за 
спречавање прања новца контролу (увид) код понуђача, као и код 
његовог подизвођача.  
Управа за спречавање прања новца 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, Управа за спречавање прања новца ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 

 
14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 
РЕФЕРЕНЦИ 

 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има 
негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету 
ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 
дужан је да у тренутку закључења уговора преда Управи за спречавање 
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прања новца банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити 
са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција 
за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) 
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 

 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 
„Најнижа понуђена цена“ 

 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ 

НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ 
КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ 
БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 
Најнижа понуђена цена представља укупну цену свих врста опреме и не 
претставља вредност уговора већ само служи за поређење. 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
гарантни рок. 
У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења. 
 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА 

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља IV 
одељак 3.) 

 
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 

 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 

ПРАВА ПОНУЂАЧА 
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а 
предајенаручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац 
истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права 
се доставља непосредно електронском поштом на e-mail 
dstankovic@apml.org.rs, факсом на број 011/2060-150 или на адресу 
наручиоца препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње Управе за спречавање прања новца, осим уколико Законом 
није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Управа 
за спречавање прања новца обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, 
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, 
захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране 
Управе за спречавање прања новца најкасније 3 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке 
о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Управе за 
спречавање прања новца 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 Управе за спречавање прања новца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, 
позив на број: 50-016, сврха: Републичка административна такса са 
назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике 
Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. 
Закона. 

 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је 
додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда Управа за спречавање прања 
новца 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 бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра –
Мрежна опрема за потребе Управе за спречавање прања новца, ЈНМВ број 
1.1.1/2014  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - „Набавка мрежне опреме“, Switch, за 
потребе Управе за спречавање прања новца 

 
1)  

(опис добра) 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Количина 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
(2х4) 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

(3х4) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Switch/Firewall   1   

Switch 48 portni   2   

У к у п н а    ц е н а   3   

 
Рок важења понуде износи ___________ дана од дана отварања понуда. 
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. Ово је рок дефинисан 
Законом о јавним набавкама у члану 55.) 
 
Рок испоруке износи ______ дана од дана закључења уговора. 
(не дужи од 30 дана од дана закључења уговора). 
 
Гаранција произвођача добара износи _______   године од дана испоруке. 
(не краће од 2 године од дана испоруке). 
 
Испоручилац опреме обавезан је да изврши инсталацију и иницијално 
подешавање уређаја. 
 
 
Рок и начин плаћања: 

 

 
Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови! 

 
 

Датум                       Понуђач 
    М. П.  

__________________                             ________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
 
Напомене: 
- У случају потписивања уговора са понуђачем који је у својој понуди навео 
једног или више подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи. 
- У случају потписивања уговора са подносиоцима заједничке понуде, у уговору 
морају бити наведени сви учесници заједничке понуде. 
- Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. 
- Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

 
 

 
УГОВОР  

о куповини мрежне опреме 
 
 

Закључен између следећих уговорних страна: 
 
1. Република Србија - Министарство финансија, Управа за спречавање прања 
новца 
са седиштем у Београду, улица Масарикова број 2, 
ПИБ: 104193397, Матични број: 17862146, 
Број рачуна: 840-1620-21, Назив банке: Буџет Републике Србије, 
Телефон: 011/2060-151, Телефакс: 011/2060-150, 
кога заступа директор Управе, Милован Миловановић 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
2. …............................................................................................. 
са седиштем у …........................................., улица …......................................., 
ПИБ:…....................... Матични број: …..................................... 
Број рачуна: …......................................... Назив банке:…..................................., 
Телефон:….........................Телефакс: 
кога заступа…................................................................ 
(удаљем тексту: Добављач), 
 
 
Предмет уговора: 
ЈНМВ број: 1.1.1/2014 
Број и датум одлуке о додели уговора: …............................................................. 
(попуњава Наручилац) 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од….......................................         
(попуњава Наручилац) 
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Остали учесници у заједничкој понуди: 
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање) 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 
Подизвођачи: 
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање) 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, 
у уговору ће бити наведени сви понуђачи изгрупе понуђача, односно сви 
подизвођачи) 
Уговорне стране констатују: 
- да је Управа за спречавање прања новца, у складу са чланом 39. и 61. Закона о 
јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012), спровела поступак јавне 
набавке мале вредности број ЈНМВ бр.1.1.1/2014, чији је предмет набавка мрежне 
опреме, а на основу позива понуђачима објављеним на Порталу Управе за јавне 
набавке portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца www.apml.gov.rs 
 
- да је Добављач доставио самостално/заједничку/са подизвођачем (биће 
преузето из понуде) понуду број ____________________ од 
__________________године (биће преузето из понуде) која у потпуности одговара 
спецификацији изконкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и 
саставни је део Уговора. 
- да Наручилац, на основу Одлуке о додели уговора број 
_______________________ од___________________ (попуњава Наручилац), 
изабрао Добављача за набавку предметних добара; 
 
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 112. и 113. Закона о јавним 
набавкама. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је набавка мрежне опреме и то: Switch/Firewall (1 ком) и 
Switch 48 portni (2 ком), у свему према овом уговору и понуди Добављача број 
_______________ од ___________ 2014. године (биће преузето из понуде) и 
условима и захтевима Наручиоца садржаним у конкурсној документацији за 
предметну јавну набавку. 

 
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 
Члан 2. 

 
Уговорне стране су сагласне да укупна уговорена цена износи _____________ 
динара (словима: _________________________________) (попуњава Продавац) 
без ПДВ-а, односно ______________ (словима:___________________________) 
(попуњава Добављач) са ПДВ-ом. 
Цена је фиксна. 
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У цену су урачунати трошкови које Добављач има у реализацији јавне набавке - 
Набавка мрежне опреме.  
У цену је урачуната испорука свих добара на адреси Управе за спречавање прања 
новца, и пружање с тим повезаних услуга инсталацијe и иницијално подешавање 
уређаја, а према спецификацији из обрасца Понуде и поглавља III Конкурсне 
документације. 
 

Члан 3. 
 

Исплата уговореног износа из члана 2. Уговора биће извршена у целости, уплатом 
на рачун Добављача ________________ (попуњава Добављач), који се води код 
банке ____________________(попуњава Добављач), у року од ______ дана 
(попуњава Добављач) од дана достављања фактуре, на основу документа који 
испоставља Добављач, а којим је потврђена испорука мрежне опреме. 
Наведени рачун Добављач је дужан да достави служби за економско-финансијске 
послове као и да у истом наведе број овог уговора и регистарски број возила на 
које се рачун односи. 
Оквирни рок за плаћање уредно достављеног рачуна је ____________ дана (биће 
преузето из понуде) од дана пријема уредно сачињеног рачуна с тим да се даном 
пријема рачуна сматра дан наведен на заводном печату Наручиоца. (минимум 15 
дана) 
У складу са чл. 4 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама (Сл. гласник РС бр. 119/12) рок за измирење новчаних обавеза не 
може бити дужи од 45 дана. 
Наручилац задржава право да плаћање доспелог рачуна изврши у складу са 
могућностима извршења буџета Републике Србије, имајући у виду расположиве 
месечне квоте, а Добављач је сагласан да испоручена добра буду плаћена у складу 
са наведеним могућностима. 
По исплати уговорене цене на уговорени начин, све финансијске обавезе  
Наручиоца према Добављачу по основу овог уговора престају. 
 

 
ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА КОД ДОБАВЉАЧА 

 
Члан 4. 

 
Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана 
настанка промене у било којем од података прописаних члановима 75. и 76. 
Закона о јавним набавкама, о промени писмено обавести Наручиоца и да је 
документује на прописан начин. 

 
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

 
Члан 5. 

 
Наручилац је обавезан да: 
1. одговори на питања постављена у складу са одредбама овог уговора, 
2. изврши плаћање у складу са одредбама уговора, 
3. достави Добављачу примедбе на испоручена добра, 
4. обавести Добављача о контакт особи, 
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5. придржава се уговорених рокова и начина реализације уговорних обавеза. 
 

Члан 6. 
 
Добављач се обавезује да: 
1. предметне услуге врши сходно правилима струке, у свему према задатку и 
условима које је добио од Наручиоца, 
2. обавести Наручиоца о имену и броју телефона контакт особе, 
3. придржава се уговорених рокова и начина реализације уговорних обавеза, 
4. одговори на примедбе Наручиоца у вези испоручених добара, 
5. поступа у свему према спецификацији добара која је саставни део конкурсне 
документације, која је оверена и потписана од стране понуђача и чини саставни 
део овог уговора. 
 

МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ 
 

Члан 7. 
 
Место испоруке је седиште Наручиоца, улица Масарикова број 2, Београд. 
 
Испорука добара из члана 1. овог уговора извршиће се у року од ___ дана (рок не 
може бити дужи од 30 дана, попуњава Добављач) од дана закључења Уговора. 
 

КВАЛИТЕТ 
 

Члан 8. 
 

Добра која су предмет овог уговора морају задовољавати техничке и 
функционалне карактеристике које у потпуности одговарају спецификацији из 
конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део 
Уговора. 
 

ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 9. 
 
Гаранција добара која су предмет овог уговора је произвођачка у трајању од 
_________________ (биће преузето из понуде) . Добављач је дужан да приликом 
испоруке достави неопходну техничку документацију за испоручену опрему. 

 
 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА 

 
Члан 10. 

 
Наручилац и Добављач ће констатовати преузимање добара. У случају утврђених 
недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, Добављач мора исте 
отклонити, најкасније у року од 12 часова од часа утврђивања недостатка. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 11. 
 
Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, тумачењем 
одредби уговора, захтева Наручиоца из конкурсне документације и садржаја 
изјава и других доказа које је Добављач доставио уз своју понуду. 
 
Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, уговарају надлежност 
стварно надлежног суда у Београду. 
 

Члан 12. 
 
Свака уговорна страна може једнострано раскинути Уговор уз достављање 
писаног обавештења у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено 
испуњава своје уговором преузете обавезе.  
 
Уговор ће се сматрати раскинутим након протека рока од 15 дана, од дана 
пријема писменог обавештења о раскиду Уговора. 

 
Члан 13. 

 
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, у делу у коме нису супротне императивним одредбама 
Закона о јавним набавкама. 

 
Члан 14. 

 
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 
страна.  
Све измене и допуне овог уговора пуноважне су уколико су сачињене у писаној 
форми и потписане од стране овлашћених лица уговорних страна. 
 

Члан 15. 
 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за 
сваку уговорну страну. 
 
 
 
 За ДОБАВЉАЧА       За НАРУЧИОЦА 
 
________________       ________________ 
 
 
 
 
 
 
 



страна 31 / 32 

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
 
 
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке – Набавка мрежне опреме за потребе Управе за 
спречавање прања новца, ЈНМВ бр. 1.1.1/2014, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

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


