На основу чл. 27. став 1) Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.91/2019) и чл. 55
Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Библиотеке ''Др Вићентије Ракић'' Параћин бр.
110/2020 oд 20.11.2020.год и Одлуке о спровођењу поступка набавке на коју се Закон не примењује –
интерни број набавке ЈН.бр.16/2021- Набавка добара – Набавка рачунарске опреме
.
Библиотека ,,Др Вићентије Ракић" Параћин
Бранка Крсмановића 47, 35250 Параћин
Објављује:

ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку набавке на које се ЗЈН не примењује
Набавка добара – Набавка рачунарске опреме
.

Бр.16/2021
1) Назив, адреса, интернет страница наручиоца: Библиотека ,,Др Вићентије Ракић" Параћин,
Бранка Крсмановића 47, 35250 Параћин, http://www.nbvrakic.org.rs/
2) Врста наручиоца: библиотека
3) Врста поступка јавне набавке: Поступак набавке на које се закон не примењује.
4) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет набавке су добра : Набавка рачунарске опреме за потребе наручиоца.
CPV : 30236000 – Разна рачунарска опрема
5) Критеријум, елементи критеријума за доделу наруџбеница:
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
6) Набавка није обликована по партијама.
7) Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом достављају се на
адресу: email:uprava@nbvrakic.org.rs или у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:
Библиотека ,,Др Вићентије Ракић" Параћин, Бранка Крсмановића 47, са обавезном назнаком
на лицу коверте: ”НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за – ЈН.бр.16/2021- Набавка добара – Набавка
рачунарске опреме ” поштом или лично преко писарнице наручиоца.
Рок за подношење понуда је 03.12.2021. године до 11ч.
8) Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Библиотеке ,,Др Вићентије Ракић" Параћин, Бранка
Крсмановића 47. Понуде ће се отварати 03.12.2021. године у 12:00 часова.

Прилог 2.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
Седиште понуђача (место, улица и број):
ПИБ број понуђача:
Име особе за контакт:
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):
Телефон понуђача:
Електронска пошта понуђача:
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:
Матични број понуђача:
Претежна шифра делатности понуђача:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде):
а) самостално;
б) као заједничку понуду;
в) као понуду са подизвођачем
3) Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања
понуде).
4) Број понуде Понуђача:
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
Ред. број

1.
CPU

Предмет набавке

Ком
.

Десктоп рачунар за дигитализацију

1

CPU AM4 AMD Ryzen 7 5700G 8/16 cores 3.8GHz
(4.6GHz) Box
MB AM4 ASUS PRIME B550M-K

MB
RAM
SSD
SSD
DVDRW
TAST
MIS
MISC
TOWER
SOFTWARE

2 * MEM DDR4 8GB 3200Mhz AData
AD4U32008G22-BGN (16GB)
HDD SSD M.2 NVME SAMSUNG 250GB 980 PRO
MZ-V8P250BW
SSD Samsung M.2 500GB 970 EVO PLUS MZV7S500BW

CD DVD-RW SATA ASUS DRW24D5MT/BLK/B/AS Black
TASTATURA USB GENIUS KB-118 GK-190008 YU
CRNA
GENIUS USB SCORPION SPEAR Pro 3200DPI miš
NET ASUS Wireless LAN Adapter PCE-N15 (300
Mbps)
KUCISTE LC Power LC-997B-ON Hypnos_X Card
reader 600W
MICROSOFT Windows 11 Home 64bit Eng Intl
OEM (KW9-00632)

Цена по јед. без
пдв-а

Цена по јед.
са пдв-а

2.

3.

Монитор
HP 28" IPS 4K UHD 3840x2160@60Hz, 16:9,
1000:1, 4ms, 400 cd/m², 178°/178°,
1 HDMI 2.0, 1 DP 1.2, 2 USB-C, 3 USB-A 3.1, 1
audio, HDR, Pivot, Swivel, Tilt
Офис десктоп рачунар

1

1

CPU AM4 AMD Ryzen 5 PRO 2400GE 4 cores
3.2GHz (3.8GHz) BOX
MB AM4 ASUS PRIME A320M-K
MEM DDR4 8GB 3200Mhz AData AD4U32008G22BGN (16GB)
HDD SSD SATA3 Samsung 500GB 870 EVO MZ77E500B/EU

CPU
MB
RAM
SSD
DVDRW
TAST
MIS
TOWER
SOFTWARE

4.

5.

6.

CD DVD-RW SATA ASUS DRW24D5MT/BLK/B/AS Black
Tastatura USB Genius KB-102 Smart YU Black
Mouse USB Genius DX-110 Optical BLACK
TOWER LC Power 7034B-ON USB3.0 Black 500W
MICROSOFT Windows 11 Home 64bit Eng Intl
OEM (KW9-00632
Монитор
Monitor LG 22MK600M-B
21.5"/IPS/1920x1080/75Hz/5ms
GtG/VGA,HDMIx2/Freesync
LAN
TP-Link Archer AX23 AX1800 bežični dual band WiFi 6 ruter 1775Mbps
802.11ax/ac/a/b/g/n, Dual-Core CPU, OFDMA &
MU-MIMO, OneMesh™
Gigabit 4xLAN + 1xWAN, WPA3 encryption, Tether
App
4 eksterne dual band antene
LAN
TP-Link Archer T2U Plus AC600 high gain wireless
600Mb/s
dual band USB kartica 802.11ac/a/b/g/n (2.4GHz &
5GHz / 100mW = 20dBm)
256QAM podrška, 5dBi podesiva antena

1

1

1

Укупна понуђена цена у дин (без урачунатог
ПДВ-а):
ПДВ
Укупна понуђена цена у дин(са урачунатим
ПДВ-ом):

1.1 Добра који је предмет набавке се набављају у складу са чл. 27. став 1) Закона о јавним
набавкама ("Сл.гласник РС" бр.91/2019) и Правилника о ближем уређивању поступка јавне
набавке Библиотеке ''Др Вићентије Ракић'' Параћин бр. 110/2020 oд 20.11.2020.год, јер се ради о
добрима чија је вредност испод прагова до који се Закон о јавним набавкама не примењује.

Предвиђена добра је неопходно набавити у складу са Програмом рада Библиотеке ''Др
Вићентије Ракић'' Параћин за 2021. годину.
1.2 Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Понуђач је дужан да добра који су предмет ове јавне набавке, достави благовремено, квалитетно
у складу са правилима струке, добрим пословним обичајима и пословном етиком и у складу са
свим важећим законским прописима који регулишу ову област, гарантује да ће добра имати она
својства каква су предвиђена јавном набавком у складу са понудом и траженом спецификацијом,
да ће бити нова и неоштећена.
Квантитативну и квалитативну контролу испоручених добара, потписивање отпремнице,
извршиће овлашћени представник Наручиоца уз присуство представника Испоручиоца, чија је
обавеза да утврди, да ли су испоручена добра нова тј. да ли компоненте које су саставни део
тражене опреме нове и некоришћене, да ли одговарају траженој спецификацији, количини итд. У
случају утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, Испоручилац мора исте
отклонити најкасније у року од 3 (три) дана, рачунајући од дана испоруке Наручиоцу и у том
случају је дужан о свом трошку да тражена добра из техничке спецификације замени новим.
Дана: _______________

_

М.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________

УГОВОР О НАБАВЦИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
ЈН број 16/2021
закључен у Параћину, дана __________. 2021.године између:
1. БИБЛИОТЕКА ''ДР ВИЋЕНТИЈЕ РАКИЋ'' ПАРАЋИН, ул. Бранка Крсмановића бр.47, ПИБ 100876628, матични број – 07116071, коју заступа Лепосава Иванковић, директор, (у даљем тексту
НАРУЧИЛАЦ)
и
2. _____________________________________, из ____________, ул. ___________________ , бр.____
ПИБ ____________
матични бр.___________ које заступа____________________________
директор, у даљем тексту (ИСПОРУЧИЛАЦ)
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац спровео набавку бр.16/2021. од 1.12.2021. године у поступку набавке на коју се ЗЈН
не примењује, у складу са чл. 27.став 1) ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр.91/2019), објављену на сајту
Библиотеке Параћин, www.nbvrakic.org.rs.
- да је изабрао понуду испоручиоца добара као најповољнијег понуђача за набавку и испоруку
предвиђених добара;
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка рачунарске опреме наведене у техничкој спецификацији добара
намење за редован рад Наручиоца, по спроведеном поступку набавке на коју се ЗЈН не примењује бр.
ЈН 16/2021.
Члан 3.
Уговорне стране прихватају понуђену цену коју је Испоручилац понудио приликом конкурисања за
додељивање овог уговора као и да исте обухватају укупне трошкове набавке укупног траженог броја
књига као и трошкове транспорта на предвиђену адресу.
Члан 4.
Укупна вредност предмета јавне набавке књига је ______________ дин., без урачунатог ПДВ-а, а са
урачунатим ПДВ-ом у износу _____________ дин.
Уговорена цена за предвиђенa добра је фиксна и не може се мењати.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање врши уплатом на рачун понуђача у року од највише
45 календарских дана (у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ("Сл.гласник РС" 119/2012, 68/2015, и 113/2017 )), а након испоруке (одједном) укупне
опреме, на основу испостављеног рачуна који мора бити регистрован у складу са Правилником о начину
и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају
Централног регистра фактура ("Сл. гласник РС" бр.7/18 и 59/18), и потписане отпремнице.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Члан 5.
Уколико Испоручилац добара не испуни своје обавезе у предвиђеном року од ______ календарских
дана, тј. задоцни са испоруком опреме наведене у техничкој спецификацији, а под условом да до
кашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, Наручилац ће зарачунати
пенале у износу од 0,5% цене дату за тражена добра из спецификације чије испорука касни за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења може износити максимално 5%

од укупно уговорене цене. Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без сагласности пристанка
Испоручиоца добара, умањенем износа наведеног у рачуну.
Члан 6.
Крајњи рок за испоруку опреме наведене у спецификацији и Обрасцу структуре понуђене цене,
износи ____________календарских дана од дана потписивања уговора.
Члан 7.
Квантитативну и квалитативну контролу и пријем књига извршиће овлашћени представник
наручиоца о чему се ће бити потписана отпремница. У случају утврђених недостатака у квалитету и
очигледних грешака, испоручилац мора исте отклонити најкасније у року од 3 (три) дана преузимања и
у том случају је дужан о свом трошку да тражену опрему замени новим.
Члан 8.
Испоручилац добара гарантује да ће обавезе из чл. 1. овог Уговора, извршити у складу са
нормативима и стандардима који регулишу ову врсту предмета уговора и који се обавезује да ће
целокупану опрема имати она својства каква су предвиђена јавном набавком – у складу са понудом,
уговором и спецификацијом.
Члан 9.
Испоручилац је одговоран за недостатке који би настали за време трајања уговора, ако би се утврдило
да ти недостаци потичу због недостатака који представљају скривену ману. Наручилац је обавезан да о
наведеним недостацима без одлагања писменим путем обавести о томе испоручиоца. Испоручилац је
обавезан да одмах након примљеног обавештења предузме одговарајуће мере за отклањање
рекламираних недостатака, у року од 3 (три) дана од дана пријема обавештења.
Члан 10.
Уколико испоручилац наручиоцу не испоручи предмет набавке, тј. ако га изврши са доцњом,
наручиоц може одбити испоруку тражених добара или раскинути уговор и има право на накнаду штете.
Члан 11.
Уговорне стране нису одговорне за закаснело извршење, или неизвршење својих уговорних обавеза
које је настало у случају више силе после закључења уговора.
Страна која је погођена вишом силом дужна је да докаже постојање више силе веродостојним
документима, да одмах факсом обавести другу страну о настанку, врсти и евентуалном трајању више
силе, односно других околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Наступање околности из
овог члана проузрокује продужење рокова за извршење уговорних обавеза за период трајања таквих
околности и разумног рока за отклањање тих околности.
Све евентуалне спорове који би могли настати из овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше
споразумно. Спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка од којих свакој страни припада по два примерка.
НАРУЧИЛАЦ
____________________

ИСПОРУЧИЛАЦ
_______________________
Печат и потпис овлашћеног лица

