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јавну набавку број ЈНМВ 19 / 2014 дел. број 1289. од 05. 12. 2014. године,
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Апотека Ниш
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 6
Интернет страница: www.apotekanis.co.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 број ЈНМВ бр. 19 / 2014 су добра –
Набавка Рачунарске опреме

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка.

5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Ирена Петровић, дипл. правник.
Е - маил адреса (или број факса): javne.nabavke@apotekanis.co.rs
телефон – факс: 018/512-296 ; 018/512-297
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II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 19 / 2014 су добра – Набавка Рачунарске опреме
Шифра из општег речника набавки: 30230000 - Рачунарска опрема

2. Партије
Предметна јавна набавка је обликована је по партијама, и то:
Партија 1 – Рачунари
Партија 2 – Монитори
Партија 3 – Свичеви
Партија 4 – Штампачи и скенери
Партија 5 – Опрема (преносива меморија, ХДД, ХДД преносиви, Мишеви,
Тастатуре...)
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III - ВРСТА, ТЕХНIЧКЕ КАРАКТЕРIСТIКЕ, КВАЛIТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ИОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОКИIЗВРШЕЊА ИЛИ

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Партија 1 - Рачунари

Specifikacija
Cena po
jed.mere
bez pdv-a

Ukupan
iznos bez

pdv-a

Ukupan
iznos sa
pdv-om

Garancija
(minimum

2 god.)
Brand
name

Dobra Kol. Jed.
mere

Računar
HP Pro desk 600 G1 SFF
ili   “odgovarajući“
Procesor - 3.4GHz, 3 MB
L3 cache, 2 jezgra
(Intel® Core™ i3-4130 sa
Intel HD Graphics 4400)
Matična ploča - Intel®
Q87 Express chipset sa
4 DIMM slota
Radna memorija -
4GB(1*4GB), 1600 MHz
DDR3 SDRAM
Skladišna memorija (tvrdi
diskovi) - 500 GB 7200
rpm SATA 3.0 Gb/s
Grafička kartica -
Integrisana Intel HD
Graphics (Intel HD
Graphics 4600),Network
interface:Intel I217LM
Gigabit Network
Connection,Optički
uređaj - SATA SuperMulti
DVD pisač,Forma
računara – SFF Small
Form Factor,
Napajanje - 240W
standardno, aktivni PFC;
240W 92% efikasnost,
aktivni PFC
Operating temperature
range:
10 to 35°C
Operating humidity range:
10 to 90%RH,
Portovi: 1 serial,1paralel;2
PS/2
1 VGA
2 DisplayPort
1 audio in
1 audio out

15 kom
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1 RJ-45
1 headphone
1 microphone
Operativni sistem –
Microsoft Windows 8.1
Professional 32/64 bit
(down grade windows
7pro 32/64 bit
Tastatura i miš HP ili
„odgovarajuća“
sa ps/2
Asus Transformer Book
tablet - Asus T100TA
ili   “odgovarajući“
Quad-Core Intel Atom
procesor,32GB+500GB,
2GB RAM memorije,
Windows 8.1 i Office
paket). Tablet poseduje
solidan Multi-Touch
Glare IPS ekran, veličine
10.1" inča (1366 x 768
px). baterija je kapaciteta
od 8060mAh. Dock sa
tastaturom je deo
standardnog paketa.

1 kom

Партија 2 - Монитори
Monitori
Flet(Lg,Samsung...) ili
“odgovarajući“
Dijagonala ekrana u
inčima 21.5, Maksimalna
rezolucija 1920 x 1080,
Full HD,interno napajanje
u monitoru

30 kom

Партија 3 – Свичеви
Svič za povezivanje,
Allied Telesis ili

“odgovarajući“
AT-GS900/8E svič

 AT-GS900/8E, 8 x
10/100/1000Mbps,
desktop, fiksna
konfiguracija,
unamanaged, Layer 2,
Napajanje spoljašnje,,G
Input AC Voltage: 100 to
240V

 Frequency: 50 to 60Hz
 Output voltage DC 7.5V,

Operating Temperature
Range: 0°C to 40°C

10 kom
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 Operating Relative
Humidity Range: 5% to
90% non-condensing

Svič za povezivanje
rekmaunt,
Allied Telesis ili
“odgovarajući“
AT-8000GS/24, 24 x
10/100/1000BASE-T (RJ-
45) copper ports
4 x 1000BASE-X SFP
combo ports

 2 x steking porta ,
Switch Fabric speed

Minimalno
88Gbps, Switching
capacitu:Minimalno 68
Gbps rackmount,
Pouzdanost – Srednje
vreme rada izmedju dva
otkaza
(MTBF):Minimalno
100.000 sati fiksna
konfiguracija, 1U,
managed, Layer 2,
Napajanje unutarnje,
AC Voltage: 100 to 240V

Frequency: 50 to 60Hz
 MaxPower

Consumption  39.6
Watts (135.1 BTU/hour)

 Power supply efficiency
75%

 Acoustic noise 35.4dB ,
Multi-mode Fiber, 2km,
100FX, SFP, 1310nm

 Single-mode Fiber,
15km, 100FX, SFP,
1310nm

 Single-mode Fiber,
40km, 100FX, SFP,
1310nm

 Multi-mode Fiber, GbE
Small Form-factor
Pluggable (SFP) 850nm

 Single-mode Fiber,
10km, GbE SFP,
1310nm

 Single-mode Fiber,
40km, GbE SFP,
1310nm

 Single-mode Fiber,
40km, GbE SFP,
1550nm

Single-mode Fiber,
80km, GbE SFP, 1550nm,

1 kom
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SFP Modul 10 km
1000LX SFP, 9 Micron
SMF (1310 nm), Fiber
connector LC
Wavelength1310nm,
Maximum data rate

1.25Gbps,
Distance 10km,
Standard Data Rates
Supported
Optical Gigabit Ethernet
 Sfp kartica za
optiku(kabal tipe duplex
sm 9/125 singl
modeconector tip
SC/LC), Operating
Temperature Range: 0°C
to 40°C
• Operating Relative
Humidity Range: 5% to
80% non-condensing.
Svič za povezivanje
rekmaunt,

Allied Telesis ili
“odgovarajući“
AT-FS750/24,

 Switch ALLIED
TELESIS AT-FS750/24,
24x10/100TX ports,
2xSFP/1000T Combo
ports, AC Voltage: 100
to 240V

 Frequency: 50 to 60Hz,
Multi-mode Fiber, 2km,
100FX, SFP, 1310nm

 Single-mode Fiber,
15km, 100FX, SFP,
1310nm

 Multi-mode Fiber, GbE
Small Form-factor
Pluggable (SFP) 850nm

 Single-mode Fiber,
10km, GbE SFP,
1310nm, SFP Modul 10
km 1000LX SFP, 9
Micron SMF (1310 nm),
Wavelength 1310nm,
Maximum data rate
1.25Gbps, Fiber
connector LC, Standard
Data Rates Supported

 Optical Gigabit
Ethernet,

  Sfp kartica za
optiku(kabal tipe

1 kom
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duplex sm 9/125 singl
modeconector tip
SC/LC),. Operating
Temperature Range:
0°C to 45°C

 Operating Relative
Humidity Range: 5% to
90% non-condensing

 Vibration IEC 68-2-36
 Shock IEC 68-2-29
 Drop IEC 68-2-32,

Партија 4 – Штампачи и скенери
Matrični štampač
Epson LX-350 ili
“odgovarajući“
Tip Matrični, Štampa - Tip:
Matrični Broj pinova: 9
Broj kopija: 1 original + 4
kopije Brzina štampe pri
10cpi: 260 (Draft), 347
(High speed draft), 65
(Quality) Brzina štampe pri
12cpi: 312 (Draft), 357
(High speed draft), 78
(Quality) Ostalo -
Memorija: 128kb
Emulacije: ESC/P
Kapacitet ribona:
4,000,000 karaktera Nivo
buke: 53dB Povezivost -
USB 2,0: 2 Paralelni port:
1 (36pin) Serijski port: 1
Boja: Sivo-crna

5 kom

Laserski štampač
HP LaserJet pro p1102 ili
“odgovarajući“
Štampa - Tip: Laserski
Boja: Monohromatski
(crno-beli) Format: A4
Rezolucija štampe: 600 x
600 dpi Brzina štampe
monohromatski: 18ppm
Maksimalni mesečni obim
štampe: 5.000 strana
Povezivost - USB 2.0: 1
Ostalo - Procesor:
266MHz Memorija: 2MB
Kapacitet fioke: 150 listova
Fizičke karakteristike -
Boja: Bela

5 kom

HP Laser jet M1536dnf
ili   “odgovarajući“
sve-u-jednom štampač
laserski štampač,

1 kom
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Tip Multifunkcionalni
štampač, Portovi
ETHERNET 10/100, USB
2.0, Paper feed uređaj 250
LISTOVA, Deo za papir
100 listova, Rezolucija
1200 x 1200 dpi,
Maksimalni format štampe
Legal 216 x 356 mm,
Brzina štampanja
crno/bele strane 25
strana/min, Veličina
memorije 128 MB,
Rezolucija skeniranja
1200 x 1200 dpi, Boje 24
Bit,FAX,
Kopiranje,Sken,Print
HP LaserJet Pro 400
M401d
ili   “odgovarajući“
Tip Laserski štampač,
Portovi USB 2.0, Paper
feed uređaj 50 LISTOVA,
Deo za papir 150 listova,
Rezolucija 1200 x 1200
dpi, Maksimalni format
štampe A4 210 x 297 mm,
Brzina štampanja
crno/bele strane 33
strana/min, Veličina
memorije 128 MB, USB
2.0, Duplex printing
Automatic (standard),
Media sizes supported
    A4; A5; A6; B5 (JIS)

2 kom

Skener
HP ScanJet 200 flatbed
scanner L2734A skener
ili   “odgovarajući“
Karakteristike - Tip:
Flatbed Format: A4
Senzor: CIS (Contact
Image Sensor) Dubina
boja: 48-bit Color
Rezolucija - Nativna
rezolucija: 4,800dpi x
2,400dpi Ostalo -
Podržani formati:
BITMAP, JPEG, PDF,
PDF/A, Searchable PDF,
TIFF Povezivost - USB
2,0: 1 Boja: Crna Dim.

2 kom
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Партија 5 – Опрема (преносива меморија, ХДД, ХДД преносиви, Мишеви, Тастатуре...)
Prenosiva memorija za
skladištenje podataka
kapaciteta, Kingston ili
“odgovarajuća“
DataTraveler 8GB sa
integrisanim poklopcem
(na preklapanje)

30 kom

Hard disk interni,
Vestern digital Black ili
“odgovarajući“
Tip Interni hard disk, Oblik
3.5 inča, Kapacitet 500GB,
RPMS 7200 rpm, Bafer
64MB, BUS SATA 3,

10 kom

Hard disk interni,
Vestern digital ili
“odgovarajući“
Tip Interni hard disk, Oblik
3.5 inča, Kapacitet 160GB,
RPMS 7200 rpm,
Povezivanje ATA100,2MB
cache,  BUS Pata (ide),
Vreme pristupa 8.9 ms

10 kom

Eksterni hard-dick
Vestern-digital ili
“odgovarajući“
Oblik 2.5 inča, Kapacitet
1 TB, RPMS 5400 rpm,
Povezivanje USB 3.0,

5 kom

Tastatura HP ili
“odgovarajuća“ PS/2 US 20 kom

Miš HP ili “odgovarajući“
USB crni 10 kom

Miš HP ili   “odgovarajući“
PS/2 crni 10 kom

Rezervno napajanje UPS
APC ili   “odgovarajuće“
Back-UPS CS, 500VA,
300 Watts

3 kom

Kalovi ѕa server
Microsoft Windows
Server CAL 2012 English
1pk DSP OEI 5 Clt User
CAL

1 pak

Ukupno

Напомена: Потребно је да буде интегрисано решење тј. „бранд наме“, где ће се у
колони „бранд наме“ уписати име уређаја.
Понуђач је дужан да понуди све ставке по датој спецификацији, по партијама.
Понуђена добра морају бити испоручена према наведеним захтевима, према
наведеном опису и састављени од нових а не рефабрикованих (рециклираних)
компоненти.
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За понуђена добра потребно је доставити произвођачку спецификацију из које се
јасно могу видети карактеристике понуђених добара.
Понуђач је дужан да за партију 1 – Рачунари, достави ЦД са одговарајућим
драјверима за компоненте и ЦД за оперативни систем.

Место и датум Потпис овлашћеног лица:

М.П.
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V - 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 на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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 понуде (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) Није предмет ове набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

7) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Понуђач изјаву даје под пуном материјалном, моралном и кривичном
одговорношћу.(Члан26. ЗЈН.)

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове, за учешће
у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Услов: довољан пословни капацитет:
- понуђач је дужан да обезбеди снабдевање ориниланим деловима за испоручену
опрему у гарантном периоду и у периоду од најмање 5 година по истеку гарантног
рока.

2) Услов: довољан кадровски капацитет:
- да понуђач има закључене уговоре са овлашћеним сервисима/сервисерима који ће
бити одговорни за извршење уговора о јавној набавци и то:
Уговор број _____________ од _____________ са сервисом/сервисером
____________________________________________________________________

Уколико понуђач поседује сервис уписати да је овлашћени сервисни центар за
опрему коју нуди и доставити копију уговора којим то доказује.
Понуђач који не поседује сервис уз понуду доставља копију уговора са
овлашћеним сервисом/сервисером.
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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. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Образца
изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. ЗЈН ( дат у Поглављу број Va),
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,( осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона - Није
предмет ове набавке).

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.
Понуђач  доставља  уговор са овлашћеним сервисима/сервисерима који ће бити
одговорни за извршење уговора о јавној набавци и то:
Уговор број _____________ од _____________ са сервисом/сервисером
 ____________________________________________________________________
Уколико понуђач поседује сервис уписати да је овлашћени сервисни центар за
опрему коју нуди и доставити копију уговора којим то доказује.
Понуђач који не поседује сервис уз понуду доставља копију уговора са
овлашћеним сервисом/сервисером.

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
Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН, дат у Поглављу
број Vб), потписан од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 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, наручилац 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 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.
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Va 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 добара: Набавка Рачунарске опреме, број ЈНМВ 19 / 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 у погледу довољног пословног капацитета;
понуђач гарантује да ће обезбедити снабдевање ориниланим деловима за испоручену
опрему у гарантном року и у року од најмање 5 година по истеку гарантног рока.
7) Понуђач испуњава додатне услове у погледу довољног кадровског капацитета
Понуђач има закључен уговор/уговоре са овлашћеним сервисима/сервисерима који ће
бити одговорни за извршење уговора о јавној набавци и то:
Уговор број ______________ од  _______________ са сервисером/сервисом
________________________________________________.

Уколико понуђач поседује сервис уписати да је овлашћени сервисни центар за
опрему коју нуди и доставити копију уговора којим то доказује.
Понуђач који не поседује сервис уз понуду доставља копију уговора са
овлашћеним сервисом/сервисером.

Место:_____________ Понуђач:

Датум:_____________ 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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Vб ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

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 добара: Набавка Рачунарске опреме, број
ЈНМВ 19 / 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) Подизвођач 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објаве позива 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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VI - УПУТСТВО ПОНУЂАЧIМА 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
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:
АПОТЕКА НИШ

Булевар Др Зорана Ђинђића број 6, 18000 Ниш
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ( добара )

Набавка Рачунарске опреме
ЈН бр. 19 / 2014 партија _________ - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
18.12.2014 године до 14 часова .
Јавно отварање понуда обавиће се дана 18.12.2014 године у 14:15 у просторијама
Апотеке Ниш, Булевар Др Зорана Ђинђића број 6.
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
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 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.
Понуда мора да садржи:

- Образац понуде из Поглавља број VII
- Образац спецификације добара из Поглавља број III
- Модел уговора из Поглавља број VIII
- Образац трошкова припреме понуде из Поглавља број IX
- Образац изјаве о независној понуди из Поглавља број X
- Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. ЗЈН у поступку јавне
набавке мале вредности из Поглавља број Va
- Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне
набавке мале вредности из Поглавља број Vб
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
- Копија уговор са овлашћеним сервисером/сервисом

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном
одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75
и 76. ЗЈН у поступку јавне набвке мале вредности), који морају бити потписани и
оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце
дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава
под материјалном и кривичном одговорношћудатих у поглављу Va, Vб,....... ), наведено
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треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке
понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка је обликована по партијама, и то:
Партија 1 – Рачунари
Партија 2 – Монитори
Партија 3 – Свичеви
Партија 4 – Штампачи и скенери
Партија 5 – Опрема (преносива меморија, ХДД, ХДД преносиви, Мишеви, Тастатуре...)

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. 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:

АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића број 6, 18000 Ниш

са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку (добра) – Набавка Рачунарске
опреме

ЈН бр. 19 / 2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
са назнаком: „Допуна понуде за јавну набавку (добра) – Набавка Рачунарске

опреме
ЈН бр. 19 / 2014 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

са назнаком: „Опозив понуде за јавну набавку (добра) – Набавка Рачунарске
опреме

ЈН бр. 19 / 2014 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
са назнаком: „Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра, – Набавка

Рачунарске опреме
ЈН бр. 19 / 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.

6. 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 VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) 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.
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца 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 Vб.).
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.

8. 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 наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 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 наручиоцем,
 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.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља Vа).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 30 дана од дана испоруке рачунарске опреме. Плаћање се врши након
испоруке рачунарске опреме о чему ће бити сачињен записиник о квантитативно
квлитативном пријему у присуству обе уговорне стране.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Уговорена цена садржи трошкове транспорта до локације организационе јединице
наручиоца у ул. Др Зорана Ђинђића 6, Ниш.
Авансно плаћање није дозвољено.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Понуђач у Поглављу III - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне
услуге и сл. мора навести гарантни рок. Понуђени рок мора да износи минимум 2
(две) године. Понуђач наводи гарантни рок у складу са стандардном понудом
произвођача са чијом опремом наступа у предметној јавној набавци.
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Приликом испоруке рачунарске опреме Понуђач је о обавези да преда корисничка
упуства на Српском језику и попуњене и оверене гарантне листове за сву испоручену
рачунарску прему.
Уколико оригинално произвођачко паковање опреме не подразумева документацију на
српском језику, обавеза је понуђача да достави документацију на српском језику.

9.3. Захтев у погледу испоруке добара
Добављач се обавезује да рачунарску опрему испоручи у року од 7 дана од дана
закључења уговора.

Сва испоручена добра морају бити праћена одговарајућом корисничком
документацијом која описује њено коришћење и редовно одржавање. Корисничка
документација мора бити на Српском језику.
Приликом испоруке рачунарске опреме Понуђач је о обавези да преда попуњене и
оверене гарантне листове за сву испоручену рачунарску опрему.
Уколико оригинално произвођачко паковање опреме не подразумева документацију на
српском језику, обавеза је понуђача да достави документацију на српском језику.

Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у понуди понуђача.
Добављач гарантује да испоручена опрема неће имати оштећења ни дефекте нити да
ће до истих доћи због уобичајене употребе у условима који важе у земљи понуђача.

По испоруци и пријему робе сачиниће се записник о квантативно-квалитативној
примопредаји робе који потписују обе уговорне стране.

Наручилац има право да изврши проверу и тестирање испоручене опреме.
Уколико се притом утврди било какав недостатак или роба не одговара
спецификацијама датим уз понуду, добављач је дужан да је замени одговарајућом
исправном робом у року од 5 (пет) дана од извршене примопредаје. У супротном се
примењују уговорне казне  предвиђене Уговором.

9.4. 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, 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.

9.5. Други захтеви
Наручилац ће одбити понуду ако:
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

10. 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.
У цену је урачуната вредност предмета јавне набавке и  испорука  Ф-цо Апотека Ниш.
Цена је фиксна и не може се мењати.
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.
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11. 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.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I - Уз понуду, сви понуђачи достављају:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за заступање, а уз исту мора бити достављено
- попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
- уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
- фотокопију захтева за регистрацију менице - овлашћења чији је пријем банка
потврдила овером
Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени
своју понуду;
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци;
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року у складу са захтевима из конкурсне документације.
- Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах
по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
- Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II - Изабрани понуђач је дужан да достави:
Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року
Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке
преда наручиоцу бланко сопствену меницу, за сваку партију посебно, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено
- опуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%
од укупне вредности уговора без ПДВ-а.
- копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
- копију захтева за регистрацију менице - овлашћења чији је пријем банка

потврдила овером;
Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне
вредности уговора, за сваку партију посебно,  без ПДВ-а. Рок важења менице мора
бити 10 (десет) дана дужи од гарантног рока датог у понуди.
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Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења - меницу за отклањање
грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу
отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у
гарантном року.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на е-маил javne.nabavke@apotekanis.co.rs или факсом на број
018 / 512 - 297 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или 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. 19 / 2014”.
Наадресу наручиоца.
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.

15. 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.

16. 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 наручиоцу
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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.

17. 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“.

18. 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
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 испоруке.

19. 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 о
испуњавањау услова из члана 75. и 76 ЗЈН – Поглавље Va).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
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 предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
е-маил javne.nabavke@apotekanis.co.rs, факсом на број 018/512-297 или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико
Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 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 наручиоца 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 наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
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разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
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.

22. 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 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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VII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку добара –
Набавка Рачунарске опреме ЈНМВ број 19 / 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 (е-маил):

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

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:
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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.

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 - Јавна набавка добара – Набавка Рачунарске
опреме ЈНМВ број 19 / 2014

Партија 1 – Рачунари

Укупна цена без ПДВ-а:

ПДВ:

Укупна цена са ПДВ-ом:

Рок важења понуде (минимум 30 дана):

Рок испоруке (не може бити дужи од 7 дана
од дана закључења уговора):

Гарантни период (минимум 24 месеца):

Место и начин испоруке (Управа Апотеке
Ниш):

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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Јавна набавка добара – Набавка Рачунарске
опреме ЈНМВ број 19 / 2014

Партија 2 – Монитори

Укупна цена без ПДВ-а:

ПДВ:

Укупна цена са ПДВ-ом:

Рок важења понуде (минимум 30 дана):

Рок испоруке (не може бити дужи од 7 дана
од дана закључења уговора):

Гарантни период (минимум 24 месеца):

Место и начин испоруке (Управа Апотеке
Ниш):

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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Јавна набавка добара – Набавка Рачунарске
опреме ЈНМВ број 19 / 2014

Партија 3 – Свичеви

Укупна цена без ПДВ-а:

ПДВ:

Укупна цена са ПДВ-ом:

Рок важења понуде (минимум 30 дана):

Рок испоруке (не може бити дужи од 7 дана
од дана закључења уговора):

Гарантни период (минимум 24 месеца):

Место и начин испоруке (Управа Апотеке
Ниш):

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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Јавна набавка добара – Набавка Рачунарске
опреме ЈНМВ број 19 / 2014

Партија 4 – Штампачи и скенери

Укупна цена без ПДВ-а:

ПДВ:

Укупна цена са ПДВ-ом:

Рок важења понуде (минимум 30 дана):

Рок испоруке (не може бити дужи од 7 дана
од дана закључења уговора):

Гарантни период (минимум 24 месеца):

Место и начин испоруке (Управа Апотеке
Ниш):

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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Јавна набавка добара – Набавка Рачунарске
опреме ЈНМВ број 19 / 2014

Партија 5 – Опрема (преносива меморија, ХДД, ХДД преносиви, Мишеви,
Тастатуре...)

Укупна цена без ПДВ-а:

ПДВ:

Укупна цена са ПДВ-ом:

Рок важења понуде (минимум 30 дана):

Рок испоруке (не може бити дужи од 7 дана
од дана закључења уговора):

Гарантни период (минимум 24 месеца):

Место и начин испоруке (Управа Апотеке
Ниш):

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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VIII - МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
добра – Набавка Рачунарске опреме ЈНМВ број 19 / 2014

За Партију _________________________________

Понуђач је дужан да попуни сва поља, парафира, овери печатом и потпише
модел уговора, чиме потврђује да се слаже са моделом Уговора.

Закључен у Нишу дана ____. ____. 2014. год. између уговорних страна:

1. АПОТЕКА НИШ, ул. Бул. др Зорана Ђинђића 6, Медијана, Ниш, коју

заступа директор Др сци. мед. Димитије Јанковић (у даљем тексту Наручилац)

Мат. бр.: 07283741

Шифра делатности: 4773

ПИБ: 100334157

Бр.тек. рач.: 840-582661-85

и

2. ________________________________, ул. ____________________________,

општина _____________________, место ____________________, кога заступа

директор _____________________________________
(у даљем тексту Добављач)

Матични број: _____________________________

Регистарски број: _____________________________

Шифра делатности: _____________________________

Евиденц. у сист. ПДВ-а: _______________________

ПИБ: _____________________________

Бр.тек. рач.: ___________________________ код Банке ________

Контакт телефон: _____________________________

Понуђач добара које су предмет овог уговора пружиће (заокружити и попунити):

а) самостално

б) са подизвођачем :
1. _________________________________ из ____________________________ ,
2. _________________________________ из ____________________________ ,

в) заједнички у групи са:
1. _________________________________ из ____________________________ ,
2. _________________________________ из ____________________________ ,
3. _________________________________ из ____________________________ ,
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Члан 1. - ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет уговора је набавка рачунарске опреме за потребе Апотеке Ниш а у
свему у складу са следећим документима који чине саставни део овог уговора.
- Понуда понуђача бр. ____________ од _______________ године.
- Спецификација добара са техничким захтевима из конкурсне документације.
Поглавље - III
- Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, за
сваку партију посебно.

Члан 2. – ЦЕНА

Цене добара која су предмет овог уговора су дате у Образцу Поглавље III по
јединичним ценама из спецификације и у укупном износу.

Р. бр Партија Цена без
ПДВ-а ПДВ Цена са ПДВ-ом

1 Рачунари
2 Монитори

3 Свичеви

4 Штампачи и скенери

5
Опрема (преносива
меморија, ХДД, ХДД
преносиви, Мишеви,
Тастатуре...)

Укупно:

Члан 3. - ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Наручилац прихвата цене дате у понуди понуђача и обавезује се да плаћање
изврши након испостављене фактуре са тачно наведеним називом и количином
испоручене робе и свом неопходном пратећом документацијом на текући рачун
добављача бр. __________________________ код _____________________ банке.

Плаћање се врши у року од 30 дана од дана испоруке рачунарске опреме а што
ће бити констатовано записником о извршеној примопредаји, и испостављања фактуре
добављача.

Члан 4. - ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Добављач се обавезује да добра из члана 2. овог уговора испоручи у року од 7
дана од дана закључења уговора.

Сва испоручена добра морају бити праћена одговарајућом корисничком
документацијом која описује њено коришћење и редовно одржавање. Корисничка
документација мора бити на Српском језику.
Приликом испоруке рачунарске опреме Понуђач је о обавези да преда попуњене и
оверене гарантне листове за сву испоручену рачунарску опрему.
Уколико оригинално произвођачко паковање опреме не подразумева документацију на
српском језику, обавеза је понуђача да достави документацију на српском језику.
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Уговорена цена садржи трошкове транспорта до локације организационе
јединице наручиоца у ул. Др Зорана Ђинђића 6, Ниш.

Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у понуди понуђача.

Члан 5. - УГОВОРНЕ КАЗНЕ

Ако добављач не испоручи опрему у количинама и у року предвиђеном у захтеву
понуђача, понуђач ће зарачунати пенале у износу од 1% цене дате за позицију чија
испорука касни за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих
због кашњења може износити максимално 5% од укупно уговорене цене.

Члан 6. – ПРИМОПРЕДАЈА РОБЕ

Добављач гарантује да испоручена опрема неће имати оштећења ни дефекте
нити да ће до истих доћи због уобичајене употребе у условима који важе у земљи
понуђача.

По испоруци и пријему робе сачиниће се записник о квантативно-квалитативној
примопредаји робе који потписују обе уговорне стране.

Наручилац има право да изврши проверу и тестирање испоручене опреме.
Уколико се притом утврди било какав недостатак или роба не одговара
спецификацијама датим уз понуду, добављач је дужан да је замени одговарајућом
исправном робом у року од 5 (пет) дана од извршене примопредаје. У супротном се
примењују уговорне казне из Члана 5. овог уговора.

Члан 7. - ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за испоручену опрему за Партију 1 - Рачунари је ______________.
Гарантни рок за испоручену опрему за Партију 2 - Монитори је ______________.
Гарантни рок за испоручену опрему за Партију 3 - Свичеви је ______________.
Гарантни рок за испоручену опрему за Партију 4 - Опрема (преносива меморија,

ХДД, ХДД преносиви, Мишеви, Тастатуре...) је ______________.
Гарантни рок за испоручену опрему за Партију 5 - Монитори је ______________.

Добављач гарантује да ће за испоручену опрему обезбедити делове и потрошни
материјал у гарантном року и у року од најмање 5 (пет) година након истека гарантног
рока.

Време одзива на пријављене недостатке (отказе, дефекте, кварове и др.) је 1
(један) радни дан, а време за отклањање недостатака је 3 (три) радна дана. Уколико је
неопходно да овај период буде дужи, добављач је дужан да робу са недостатком
замени одговарајућом исправном до отклањања недостатака код оригиналне робе.

Члан 8. – СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ
РОКУ

Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне
набавке преда наручиоцу бланко сопствену меницу, за сваку партију посебно, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено
- опуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%
од укупне вредности уговора без ПДВ-а.
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- копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
- копију захтева за регистрацију менице - овлашћења чији је пријем банка потврдила
овером;
Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне
вредности уговора, за сваку партију посебно, без ПДВ-а. Рок важења менице мора
бити 10 (десет) дана дужи од гарантног рока датог у понуди.
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења - меницу за отклањање
грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу
отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у
гарантном року.

Члан 9. - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања. Уговор се може мењати и
допуњавати само сагласношћу обе уговорене стране. Измене морају бити сачињене у
писаној форми.
На права и обавезе уговорних страна који нису регулисани овим уговором
примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором
решавати споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно
надлежним судом у Нишу.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава
наручилац, а 2 (два) добављач.

Прилог:
- Понуда понуђача бр. ____________ од _______________ године.
- Спецификација добара са техничким захтевима из конкурсне документације дата
у Поглављу III Конкурсне документације
- Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
Добављач Наручилац

 АПОТЕКА НIШ
Директор, Директор,

Др сци.мед. Димитрије Јанковић
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IX - 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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X - 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 добара – Набавка Рачунарске опреме ЈНМВ број 19 / 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.
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XI - СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр.
16/65 , 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Средство обезбеђења за обиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих
ознака:

___/___/ ; ___/___/___/___/___/___/___/,
 (словна) (н у м е р и ч к а)

у складу са условима за учешће у поступку јавне набавке мале вредности за набавку :
______________________________________________________________

_______________________________________________________________
т а ч а н  н а з и в  и  б р о ј  Ј а в н е  н а б а в к е

по позиву за доставу понуде за јавну набавку мале вредности бр. јавне набавке
ЈНМВ – 19 / 2014 године.

Овлашћујемо Апотеку Ниш као НАРУЧИОЦА у потупку јавне набаке да ову меницу
може искористити до износа од
________________________________________________________________

( б р о ј е в и м а )

(________________________________________________________________) динара.
( с л о в и м а )

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун Код:

________________________________ ______________________________

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Апотеци Ниш на текући
рачун 840 – 582667 – 67.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени
своју понуду;
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци;
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року у складу са захтевима из конкурсне документације.

Место и датум: Потпис овлашћеног лица и
овера Понуђача

М.П.



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 19 / 2014 39 / 39

XII - СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ
ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр.
16/65 , 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих
ознака:

___/___/ ; ___/___/___/___/___/___/___/,
 (словна) (н у м е р и ч к а)

у складу са условима за учешће у поступку јавне набавке мале вредности за набавку :
_____________________________________________________________

______________________________________________________________
т а ч а н  н а з и в  и  б р о ј  Ј а в н е  н а б а в к е

по позиву за доставу понуде за јавну набавку мале вредности бр. набавке ЈНМВ -
19 / 2014 године.

Овлашћујемо Апотеку Ниш као НАРУЧИОЦА у потупку јавне набаке да ову меницу
може искористити до износа од

________________________________________________________________
( б р о ј е в и м а )

(________________________________________________________________) динара.
( с л о в и м а )

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун Код:

________________________________ ______________________________

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Апотеци Ниш на текући
рачун 840 – 582667 – 67.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења - меницу за отклањање
грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу
отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у
гарантном року.

Место и датум: Потпис овлашћеног лица и
овера Понуђача

М.П.


