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Република Србија 

Центар за социјални рад ,,Сава,, 

22000 Сремска Митровица; Променада 9 

Број: 46-10-702/2020 

Дана: 25.02.2020. године 

 

 

 

Позив за подношење понуда за 

куповину техничке опреме - Лаптопа 
 

 

Назив пројекта: Инклузивно предшколско васпитање и образовање (ECEC)   

Извор финансирања: Међународна банка за обнову и развој (IBRD) – Светска банка  

Број уговора: 404-389/2019-II 

Назив уговора: Инклузивно предшколско васпитање и образовање 

 

Поштовани,  

1. Позивамо вас да пошаљете своје ценовне понуде за: 

Куповину: 

ЛАПТОП 1 комад 

 

Описи, спецификације и потребне количине дати су у Анексу 1. 

 

2. Ценовну понуду потребно је поднети за све артикле у овом позиву. Понуде ће се разматрати за све артикле 

заједно, а уговор ће бити додељен компанији која понуди најнижу укупну цену за све артикле за коју се утврди 

да одговара спецификацији. 

 

3. Понуде на приложеном обрасцу могу се поднети електронским путем на доленаведену адресу (параграф 7), 

а састојаће се из следећег:  

• Позива за подношење понуда (у ПДФ формату) 

• Услова и одредби понуде – попуњених и потписаних (у ПДФ формату) 

• Техничке спецификације – попуњене и потписане (у ПДФ формату) 

• Обрасца за подношење понуде – попуњеног и потписаног (у ПДФ формату) 

 

4. Рок за приспеће понуда на адресу Купца наведену у параграфу 6 јесте: 06.03.2020., до 15 часова 

5. Понуду потребно је доставити према следећим упутствима и у складу с приложеним Уговором. 

Приложени Услови и одредбе понуде саставни су део Уговора. 

 

(i) ЦЕНЕ: Цене морају бити изражене у РСД валути (српским динарима), при чему ће Укупна цена 

понуђена крајњем купцу Центар за социјални рад Сава, Сремска Митровица, укључивати све припадајуће 

таксе, ПДВ, царинске накнаде, трошкове превоза и осигурања у земљи, утовара и истовара робе.  

 

(ii) ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА: Понуде за које се утврди да одговарају техничким спецификацијама биће 

оцењиване поређењем укупне цене понуђене крајњем купцу према параграфу 2 горе. 

 

Приликом оцењивања понуда Купац ће свакој понуди доделити тзв. евалуарирану цену, тако што ће на 

понуђену цену применити мере корекције аритметичких грешака према следећем: 

 (a) ако постоји разлика између износа наведеног цифрама и износа наведеног словима, износ 

наведен словима узеће се као важећи; 
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 (б) ако постоји разлика између јединичне цене и укупне цене датог артикла као резултат множења 

јединичне цене с наведеном количином, у обзир ће се узимати наведена јединична цена; 

 (в) ако Добављач одбије да прихвати корекције, његова понуда биће одбачена. 

 

(iii) ДОДЕЛА УГОВОРА: Уговор ће бити додељен понуђачу који понуди најнижу цену оцењену као 

одговарајућу сходно спецификацији а која одговара траженим техничким и финансијским капацитетима. 

Успешан понуђач потписаће уговор и услове и одредбе понуде у форми наведеној у прилогу.  

(iv) ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: Понуда (или понуде) сматраће се важећим у трајању од четрдесет пет (45) дана од 

рока за приспеће понуде (понуда) предвиђеног параграфом 4 овог Позива. 

 

6. Све додатне информације могу се добити на следећој адреси: 

 

 

Весна Црнобрнић 

Центар за социјални рад ,,Сава,, 

Променада 9; Сремска Митровица 

Mail: csrsavasm@ptt.rs 

 

 

  

 Провера и ревизија 

 

7.1 Добављач ће се придржавати свих упутстава Купца која су у складу с релевантним законима на територији 

на коју се испоручују добра. 

 

7.2  Добављач ће дозволити, и постараће се да његови поддобављачи и консултанти дозволе, Светској банци 

(Банци) односно особама које Банка за то именује да изврши контролу пословног простора Добављача и све рачуне 

и пословне књиге који се тичу реализације Уговора и подношења понуда, као и да исте рачуне и пословне књиге 

прегледа ревизор ког одреди Банка, уколико то Банка захтева. Добављачу и његовим поддобављачима и 

консултантима скреће се пажња на Клаузулу: Превара и корупција Обрасца уговора, у којој се, између осталог, 

каже да се поступања у намери да се физички онемогући коришћење права Банке да изврши проверу и ревизију 

сматрају забрањеним и подлежу раскиду уговора (као и проглашењу непогодности према важећим процедурама за 

санкционисање које користи Банка). 

 

8. Молим потврдите и-мејлом пријем овог позива и своју одлуку о подношењу понуде (понуда). 

 

 

Срдачно, 

 

Весна Црнобрнић 

Центар за социјални рад ,,Сава,, Сремска Митровица 

 

mailto:csrsavasm@ptt.rs
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Република Србија 

Центар за социјални рад ,,Сава,, 

22000 Сремска Митровица; Променада 9 

Број: 46-10-702/2020 

Дана: ___.02.2020. године 
 

ОБРАЗАЦ УГОВОРА 

 

УГОВОР под бројем 46-/2020потписан дана ________.02.2020, између Центар за социјални рад ,,Сава,,, ПИБ: 

100588363, ЈБКЈС: 00314, са седиштем у Сремској Митровици, ул. Променада 9, коју заступа Бранислав 

Вукмир (у даљем тексту „Купац”) с једне стране 

 И 

 ___________________________________ са седиштем у ________________ (у даљем тексту „Добављач”) с друге 

стране. 

 

С ОБЗИРОМ НА ТО да је Купац објавио позив за достављање понуда за Куповину лап топ рачунара коју треба 

да обезбеди Добављач према Уговору бр. 46-10-702/2020  (у даљем тексту „Уговор”) и прихватио понуду 

Добављача за набавку добара предвиђених Уговором у укупној вредности од 

_______________________________________ (_______________________________________________) с ПДВ-ом (у 

износу од ____________________________________________ (____________________________________________) 

без ПДВ-а), у даљем тексту „Уговорена цена”. 

Уговор се сматра важећим од датума потписивања и траје до финализовања испоруке према захтевима Купца, као 

што је предвиђено у Условима и одредбама понуде. 

ОВИМ УГОВОРОМ потврђује се следеће:  

1. Следећа документа сматраће се саставним делом овог Уговора и читаће се и тумачити као његов саставни део: 

а) Образац за подношење понуде; Услови и одредбе понуде, Техничка спецификација; 

2. Узимајући у обзир обавезу плаћања коју Купац треба да изврши према Добављачу као што је надаље поменуто, 

Добављач овим закључује с Купцем Уговор, који ће извршити, испунити преузету обавезу набавке према 

Уговору и исправити сваки пропуст у поштовању услова Уговора. 

3. Купац се овим обавезује да у складу с добављеним добрима и прихваћеним Уговором и по исправљању пропуста 

у томе, плати Уговорену цену у складу са Условима плаћања предвиђеним овим Уговором.  

4. Раскид 

4.1  Раскид уговора због неиспуњења уговорне обавезе 

(a) Не доводећи у питање све друге правне лекове за кршење Уговора, Купац може писаним 

обавештавањем Добављача о неиспуњењу услова Уговора, делимично или у целини, раскинути исти: 
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(i) ако Добављач не достави, делимично или у целини, добра или услуге у року предвиђеном 

Уговором, или до продуженог рока који се Уговором предвиђа. 

(ii) ако Добављач не испуни било коју другу обавезу предвиђену овим Уговором; или 

(iii) ако је Добављач, према процени Купца, био укључен у случајеве преваре и корупције, 

дефинисане Клаузулом 5 доле, током надметања за добијање Уговора или током његовог 

извршења. 

(б) У случају да Купац у целини или делимично раскине Уговор, Купац може набавити, под условима и на 

начин који сматра одговарајућим, добра или повезане услуге сличне онима који нису испоручени или 

извршени, а Добављач ће бити одговоран за додатне трошкове за слична добра или повезане услуге. 

Добављач ће, међутим, наставити са извршењем Уговора по оним ставкама које нису раскинуте. 

4.2 Раскид уговора због несолвентности  

(a) Обавештавањем Добављача Купац може у било ком тренутку раскинути Уговор ако Добављач 

прогласи банкрот или на други начин постане несолвентан. У том случају, раскид се врши без 

надокнаде Добављачу, под условом да такав раскид не доводи у питање или не утиче на било које 

право деловања или примене правног лека које је притекло или ће убудуће притећи Купцу. 

4.3 Раскид уговора по нахођењу Купца 

(a) Слањем обавештења о раскиду Уговора Добављачу, Купац може у сваком тренутку, по сопственом 

нахођењу, делимично или у целини раскинути Уговор. У обавештењу о раскиду потребно је навести 

да се Уговор раскида по нахођењу Купца, у мери у којој је деловање Добављача према одредбама 

Уговора завршено, као и датум кад такав раскид ступа на снагу.  

(б) Добра која су завршена и спремна за испоруку у року од двадесет осам (28) дана од датума кад 

Добављач прими обавештење о раскиду, биће прихваћена од стране Купца према условима и ценама 

предвиђеним Уговором. За преостала добра Купац може изабрати:  

(i) да прихвати део који је завршен и испоручен по условима и ценама предвиђеним Уговором; 

односно 

(ii) да откаже остатак и плати Добављачу договорену суму за делимично завршена Добра и повезане 

услуге, као и за материјал и делове које је Добављач претходно купио.  

5. Превара и корупција 

Ако Купац утврди да Добављач, односно било који члан његовог особља или његови заступници или његови 

поддобављачи, консултанти, пружаоци услуга, добављачи, односно њихово особље, има удела у преварама, 

малверзацијама, тајном договарању, присиљавању или ометању (према дефиницијама тих појмова у важећим 

процедурама Банке за санкционисање) током надметања за добијање Уговора или током његовог извршења, 

онда Купац може, пошто Добављача писаним путем обавести о томе 14 дана унапред, прекинути сарадњу с 

Добављачем предвиђену овим Уговором и раскинути Уговор, уз примену одредби клаузуле 4 као да је раскид 

учињен према потклаузули 4.1. 

 

6. Провера и ревизија 

 



Page 5 of 10 

 

6.1 Добављач ће се придржавати свих упутстава Купца која су складу с релевантним законима на територији на 

коју се испоручују добра.  

Добављач ће дозволити, и постараће се да његови поддобављачи и консултанти дозволе, Светској банци 

(Банци) односно особама које Банка за то именује да изврши контролу пословног простора Добављача и све 

рачуне и пословне књиге који се тичу реализације Уговора и подношења понуда, као и да исте рачуне и 

пословне књиге прегледа ревизор ког одреди Банка, уколико то Банка захтева. Добављачу и његовим 

поддобављачима и консултантима скреће се пажња на Клаузулу 5: Превара и корупција Обрасца уговора, у 

којој се, између осталог, каже да се поступања у намери да се физички онемогући коришћење права Банке да 

изврши проверу и ревизију сматрају забрањеним и подлежу раскиду уговора (као и проглашењу непогодности 

према важећим процедурама Банка за санкционисање). 

 

Потпис и печат Купца: 

У ИМЕ КУПЦА 

 

_______________________ 

 

Потпис и печат Добављача: 

У ИМЕ ДОБАВЉАЧА 

 

___________________________ 
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ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

   

На име: 

Куповине једног лаптоп рачунара за потребе реализације пројекта 

    

 

 

Овим документом износимо своју понуду број _______ (уписати) за Куповину лап топ рачунара, бр:, према 

Условима и одредбама понуде који прате понуду Уговорене цене у износу од _____________________(износ 

словима и цифрама) (_______________________________________) динара са ПДВ-ом. Предлажемо да испоруку 

добара описаних у Уговору извршимо у року од ______ календарских дана од датума потписивања Уговора. 

 

Ова Понуда и ваш писани пристанак на њу чиниће обавезујући уговор између наше две стране. Схватамо да нисте 

у обавези да прихватите најнижу нити било коју другу приспелу понуду. 

 

Овим потврђујемо да је ова Понуда у сагласности са одредбама о Валидности понуде која је део документације о 

подношењу понуда.  

 

 

 

Потпис овлашћеног лица: ______________________________________________________ 

Име и функција потписника: ____________________________________________________ 

         

 

Назив Добављача: ____________________________________________________________; 

Адреса: ____________________________________________________________________;  

Број телефона: ______________________________________________________________; 

Број факса: _________________________________________________________________; 

 

 

(У_________________________, дана __.02.2020. године) 
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Услови и одредбе понуде 

 

 

Назив пројекта: Инклузивно предшколско васпитање и образовање (ECEC)   

Купац: Центар за социјални рад ,,Сава,, Сремска Митровица 

Број уговора: 46-10-702/2020 

 

1. Цене и план испоруке 

 
Арт

икл 

под 

број

ем 

Опис добара Кол

ичи

на 

(ком

ада) 

Нето 

јединична 

цена (у 

динарима) на 

коначном 

одредишту 

(без ПДВ-а) 

 

 

Укупна цена 

артикла (у 

динарима) на 

коначном 

одредишту (без 

ПДВ-а) 

  

Укупан ПДВ 

за артикл 

(у динарима) 

Укупна цена  

(у динарима)  

на коначном 

одредишту (са 

свим таксама, 

ПДВ-ом, 

царинским 

накнадама, 

превозом и 

осигурањем у 

земљи) 

План 

испоруке од 

датума 

потписивања 

Уговора 

 (унети 

потребан број 

дана не дуже 

од 15 дана) 

1 2 3 4 5 (3x4) 6 7 (5+6) 8 

1.1 Лап топ рачунар 1      

 УКУПНО (У ДИНАРИМА)     

 

Напомена: У случају да се јединична цена разликује од укупне цене изведене од јединичне цене, у обзир ће се 

узимати јединична цена  

 

2. Утврђена цена: Цене наведене горе сматрају се утврђеним и фиксним и не подлежу никаквим изменама 

током извршења уговора. 

 

3. План испоруке: Испорука ће се обавити према горенаведеном плану испоруке, који не може бити дужи од 

15  календарских дана од дана потписивања уговора. 

 

4. Релевантан закон: Овај Уговор ће се тумачити у складу са законима Републике Србије. 

 

5. Решавање спорова: Купац и Добављач уложиће све напоре да мирним путем, непосредним неформалним 

преговорима међу собом реше свако неслагање или спор према овом Уговору и у вези с њим. У случају 

спора између Купца и Добављача исти ће се решавати у складу с важећим државним прописима. 

 

6. Плаћање фактуре вршиће се према следећем: 100% по пријему добара и издавању Потврде о пријему од 

стране Купца. 

 

7. Гаранција: Понуђена добра морају бити покривена произвођачком гаранцијом у трајању од најмање 12 

месеци од датума испоруке Купцу. Молимо за детаљно назначење гарантног рока и услова гаранције.  

 

8. Упутства за паковање и означавање: Добављач ће обезбедити стандардно паковање добара које је потребно 

да би се спречило њихово оштећење или пропадање током доставе на коначно одредиште предвиђено овим 

Уговором. 

 

9. Оштећења и кварови: Сва оштећења и кварови морају бити исправљени од стране Добављача без било 

каквих трошкова за Купца у року од 30 дана од датума обавештавања Добављача од стране Купца. Назив и 

адреса сервиса који у организацији Добављача треба да санира оштећења и кварове у гарантном року јесу: 

 

адреса________________________________________________ (уписати) 
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НАЗИВ ДОБАВЉАЧА______________________________________  

 

Потпис и печат овлашћеног лица_______________________________________ 

 

Место: _____________________ 

 

Датум:_____________________
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Анекс 1 

Техничка спецификација 

(Приложени Анекс 1 МОРА БИТИ УКЉУЧЕН У ПОНУДУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врста Количина Опис Минимални технички захтеви 

Понуђено (Понуђач мора детаљно 

образложити сваки опис и навести назив 

произвођача и модела) 

Лаптоп  5 Величина екрана: 

15.6" процесор 

Core i3 

Резолуција 

екрана: 1.920 x 

1.080 

формат 

резолуције: Full 

HD меморија 

(RAM): 4GB, 

Хард диск SSD 

256GB 

Величина екрана: 15.6" процесор Core i3 

Резолуција екрана: 1.920 x 1.080 

формат резолуције: Full HD меморија (RAM): 

4GB, Хард диск SSD256GB 
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