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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
007/19

На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15),
врши се измена и допуна конкурсне документације за набавку добара 007/19 –

МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА на Порталу јавних набавки и Интернет
страници наруциоца, дана 26.06.2019.године на следећи на:
У партији 1 направљена је грешка у спецификацији приликом уноса количина. Грешке су
наастале су на ставкама 12, 26,28,32,37,38,39. У наставку је исправљена Конкурсна
документација.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА
ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈЕ
ПАРТИЈА 1 – ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА
ПАРТИЈА 2 – МЕРНИ И КОНТРОЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр.007/2019

Јун, 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), чл. 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
08/03-007/2019 од 03.06.2019.године и Решења o образовању комисије за јавну набавку број 08/03-007/2019-001,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности– набавка добара – медицинска и
лабораторијска опрема ЈН бр.007/2019
САДРЖАЈ:
Редни
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Општи подаци о набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Услови из члана 75. и 76. ЗЈНкоје понуђач мора
да испуни и упутство о начину на који доказује
испуњеност тих услова
Изјава понуђача дата под моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу
Образац понуде са детаљном спецификацијом и
структуром цене
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Oвлашћење представника понуђача
Изјава понуђача дата под моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу
Образац понуде са детаљном спецификацијом и
структуром цене
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Oвлашћење представника понуђача

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Електронски факултет у Нишу
Адреса: Александра Медведева 14, Ниш
Интернет страница: www.elfak.ni.ac.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 007/2019 су услуге – набавка добара –
медицинска и лабораторијска опрема за годишње потребе Електронског
факултета у Нишу.
4. Контакт
Радица Станковић, е–мail: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
Владимир Сибиновић, е–мail: vladimir.sibinovic@elfak.ni.ac.rs
5. Интернет страница:
www.elfak.ni.ac.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности бр.007/2019 набавка добара –
медицинска и лабораторијска опрема за годишње потребе Електронског
факултета у Нишу према спецификацији у прилогу.
Ознака из општег речника набавке :
38000000
Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара)
38300000

Мерни инструменти

2. Партије: Предметна јавна набавка мале вредности обликована је у 2 партијe
ПАРТИЈА 1- ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА
ПАРТИЈА 2 – МЕРНИ И КОНТРОЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Упутство понуђачима како да сачине понуду
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета најкасније до 08.07.2019.године до 09:00
часова , без обзира на н ачин на који је послата. Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или
лично на адресу наручиоца: ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, Александра Медведева 14, 18000 Ниш.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета наручиоцу до 09:00 часова последњег
дана рока за достављање понуда. Све неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке наручиоца
ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за достављање понуда у 09:30 часова
на Електронском факултету у Нишу, Александра Медведева 14 (канцеларија 104).
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају
комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 5 дана од дана
отварања понуда.
1. ПРЕДМЕТ ПОЗИВА
Предмет позива је набавка добара – медицинска и лабораторијска опрема за годишње потребе Електронског
факултета у Нишу. Врста, опис и карактеристике предмета јавне набавке виде се из спецификација које су саставни
део документације. Понуда мора да обухвата и испоруку добара по спецификацији. Набављена добра морају у целини
да одговарају захтевима из конкурсне документације. Наручилац задржава право да:
-изабере једног понуђача за целокупну набавку;
-одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из
конкурсне документације;
- одустане од целокупне набавке по позиву;
-одустане од дела набавке;
-одустане од избора из било ког другог
разлога.
2. УСЛОВ И ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
а) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу,
б) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Образац изјаве о испуњености услова
из члана 75.Закона о јавним набавкама (У случају постојања недоумице о томе да ли
понуђач испуњава неки од услова утврђених конкурсном документацијом, може од
понуђача тражити да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност
услова.):
в) попуњен, печатом оверен и потписан – Образац понуде:
г) попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора. Понуђач мора да попуни модел уговора,
потпише и стави печат, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

д) Образац трошкова припреме понуде – попуњен, печатом оверен и потписан,
У случају да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде узорка или модела, а који је израђен
у свему у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења(за
случај да понуђач тражи накнаду тих трошкова)
3. ЈЕЗИК - Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на
српском језику.
4. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е- маил
(radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности
у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у року од
3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
и указивањем на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, одговор 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 (и указивањем на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији), ЈН бр. (навести редни број јавне набавке)”.
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.
5. ИЗРАДА ПОНУДЕ ОБЛИК ПОНУДЕ
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуда се саставља тако што понуђач попуњава читко, штампаним словима, хемијском оловком, а
овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Понуда у којој буду начињене било какве
измене, додаци брисања или буде неправилно попуњена, сматраће се неисправном и биће одбијена.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место
начињене грешке овери својим парафом и печатом.

Подносилац понуде сносиће све трошкове проузроковане припремом и достављањем своје понуде.
Наручилац неће бити обавезан да под било којим околностима сноси наведене трошкове, било да је понуда
прихваћена или не.
Пожељно је али није и неопходно да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и
запечаћени , тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати илизамењивати појединачни листови,
односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара, на коју понуђач уписује назив, адресу, телефон и контакт особу подносиоца понуде– понуђача,
назив и адресу примаоца понуде – Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул.Александра
Медведева 14, 18000 Ниш, (канцеларија 11). На коверти мора бити наведено да се понуда односи на набавку
добара медицинска и лабораторијска опрема и партија за коју се подноси понуда, број 007/2019 са назнаком НЕ
ОТВАРАЈ.
Напомена: Препорука наручиоца понуђачима је да при састављању понуде не врше
исправке појединачних цена.
ЦЕНА
Цена треба да буде изражена у динарима и мора бити фиксна тј. не може се мењати.
РОК ПЛАЋАЊА
Рок плаћања не може бити краћи од 8 дан а од дана пријема фактуре, рачуна. Рачун
испоставља понуђач на основу потврђеног документа о успешном преузимању опреме од стране
Наручиоца. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева
аванс. Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена.
РОК И М Е С Т О ИСПОРУКЕ
Рок испоруке тражених добара не може бити дужи од 10 дана од дана достављања
налога. Уколико рок испоруке буде дужи од траженог, понуда ће бити одбијена. Место
испоруке – Електронски факултет у Нишу.
ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене позива и неће бити
доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити
објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.
Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни
регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима
понуђача означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају
исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра
само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, a y истом реду уз десну
ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати
понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке
поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати се.
Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће одбити
понуду у целини.
6. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)

Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати преузимање добара који је био предмет испоруке из
односне понуде. У случају записнички утврђених недостатака у количини, квалитету и очигледних
грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања записника о
рекламацији.
Ако у наведеном року понуђач не отклони грешке наручилац има право да их сам отклони о трошку
понуђача.
Уколико је рок за решавање рекламације дужи од траженог, понуда ће бити одбијена.
7. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок
важења понуде, понуда се одбија.
8. ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА
Биће разматране само исправне и потпуне понуде, понуде које су благовремено предате и које у
потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације. Неисправне, непотпуне и
неблаговремене понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
9. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Понуђачи не могу поднети понуду у варијантама.

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ Одлука о додели уговора о јавној набавци добара
медицинска и лабораторијска опрема за годишње потребе Електронског факултета у Нишу,
донеће се применом критеријума «НАЈНИЖА ЦЕНА». У случају прибављања две или више
понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор ће бити додељен оном понуђачу који понуди
краћи рок и споруке.
У случају да две или више понуда имају исти рок испоруке и исту понуђену цену, уговор
ће би ти додељен понуђачу који понуди дужи гарантни рок.
11. 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 1 (једну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије
са овереним пријемом исте од стране пословне банке,попуњено, печатом оверено и потписано менично
овлашћење и копију картона депонованих потписа, као средство обезбеђења за добро извршење посла у
уговореном року . Уколико се Добављач не буде придржавао уговореног рока, Наручилац може реализовати
меницу на коју може унети износ од највише 15% од вредности уговора безПДВ.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од највише
15% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је
меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну
Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката идр.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење
уговорне обавезе.
12. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕTЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјав у 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.
13. КОРИШTЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗАПОВРЕДУ ЗАШТИTЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица сноси понуђач.

14. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес за
доделу уговора, (односно оквирног споразума) у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту:
подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев
за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил
(radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs), факсом на број (018/588-399) или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте
није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење
понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора (односно одлуке о закључењу оквирног споразума) и одлуке о
обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки (односно доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са
чланом 40а Закона о јавним набавкама).
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), 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.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке
из Прилога 3Љ уз ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
60.000 динара.
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),
Позив на број: (број или ознака јавне набавке), Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне
набавке Корисник: Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ . 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
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 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);
4. 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуда (чл. 75. Ст. 2. Закона)

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 Изјаве (Образац изјаве понуђача, у поглављу V 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, осим услова из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона ( н авести д озволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке и назив надлежног
органа за издавање дозволе ), коју доставља у виду неоверене копије.
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 подизвођача, у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.

Напомена:
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. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. 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. (Напомена: Наручилац може, али није дужан да поступи на наведени начин у
случају поступка јавне набавке мале вредности - погледати чл. 79. ЗЈН).

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.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона.
Напомена:
Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује изјавом,
понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције,
односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или

давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано
за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан
је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Услов из чл . 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија
и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Услов из чл . 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: (навести дозволу за обављање делатности која
је предмет јавне набвке и назив надлежног органа за издавање
д озвол е ), коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.
За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, које је одредио наручилац,
потребно је јасно дефинисати које документе понуђач треба да достави како би био у
могућности да сачини прихватљиву понуду. Члан 77. став 2. Закона, дефинише начин
доказивања испуњености финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета
понуђача. Уколико се наручилац определи да финансијски и/или пословни капацитет одреди као
додатни услов, тада као одговарајући доказ, у складу са чл. 77. ст. 2. тач. 1) Закона, наручилац
може одредити извештај о
бонитету или скоринг издат од надлежног органа (Агенција за привредне регистре

издаје извештаје о бонитету и скоринг). Такође, наручиоци могу тражити да понуђачи доставе
биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања, затим исказ
о понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од производа, радова или услуга, на
које се уговор о јавној набавци односи, као и мишљење или исказ банака или других
специјализованих институција. Поред или уместо ових доказа, наручилац има могућност да од
понуђача тражи достављање и неких других релевантних доказа којима се доказује финансијски
и пословни капацитет понуђача. Ове доказе, може тражити најдуже за претходне три
обрачунске године. У чл. 77. ст. 2. тач. 2) Закона, наведени су докази које наручилац може
предвидети конкурсном документацијом, а који морају бити примерени предмету уговора,
количини и намени. Тако Закон као доказе предвиђа: списак најважнијих изведених радова,
испоручених добара или пружених услуга за период који није дужи од осам година за радове,
односно пет година за добра и услуге, са износима, датумима и листама купаца односно
наручилаца; стручне референце, са списком најважнијих изведених радова, испоручених добара
или пружених услуга; опис понуђачеве техничке опремљености и апаратуре, мера за
обезбеђивање квалитета и капацитета за истраживање и развој; изјаву о кључном техничком
особљу и другим експертима који раде за понуђача, а који ће бити одговорни за извршење
уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета; узорак, опис или фотографије
производа и описа радова или услуга које ће понуђач извести односно пружити, а у случају сумње
наручилац може да захтева доказ о аутентичности узорка, описа или фотографије;
декларације о усаглашености, потврде, акредитације и други резултати оцењивања
усаглашености према стандардима и сродним документима за оцењивање усаглашености или
било које друго одговарајуће средство којим понуђач доказује усаглашеност понуде са
техничком спецификацијом или стандардима траженим у конкурсној документацији.
Наручилац је дужан да приликом одређивања доказа којима се доказује испуњеност додатних
услова, води рачуна о трошковима прибављања тих доказа, односно да трошкови прибављања
доказа не буду несразмерни процењеној вредности јавне набавке.

Напомена:
Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује
изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: Услов из чл. 75.
ст . 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда):
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције,
односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против
животне средине,кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко
од кривичних дела организованог криминала (захтев
се
може
поднети према ме сту рођења или пр ема ме сту пребивалишта законског
заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП- а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
- Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Услов из чл. 75. ст. 1. тач . 5) Закона - Доказ:...................[навести дозволу за обављање
делатности која је предмет јавне набвке и назив надлежног органа за издавање дозволе], коју
понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа. За доказивање
испуњености додатних услова из члана 76. Закона, које је одредио наручилац, потребно је јасно
дефинисати које документе понуђач треба да достави како би био у могућности да сачини
прихватљиву понуду. Члан 77. став 2.
Закона, дефинише начин доказивања испуњености финансијског, пословног, техничког и
кадровског капацитета понуђача. Уколико се наручилац определи да финансијски и/или

пословни капацитет одреди као додатни услов, тада као одговарајући доказ, у складу са чл.
77. ст. 2. тач. 1) Закона, наручилац може одредити извештај о бонитету или скоринг издат од
надлежног органа (Агенција за привредне регистре издаје извештаје о бонитету и скоринг
). Такође, наручиоци могу тражити да понуђачи доставе биланс стања са мишљењем
овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања, затим исказ о понуђачевим укупним
приходима од продаје и приходима од производа, радова или услуга, на које се уговор о јавној
набавци односи, као и мишљење или исказ банака или других специјализованих институција.
Поред или уместо ових доказа, наручилац има могућност да од понуђача тражи достављање и
неких других релевантних доказа којима се доказује финансијски и пословни капацитет
понуђача. Ове доказе, може тражити најдуже за претходне три обрачунске године. У чл. 77.
ст. 2. тач. 2) Закона, наведени су докази које наручилац може предвидети конкурсном
документацијом, а који морају бити примерени предмету уговора, количини и намени. Тако
Закон као доказе предвиђа: списак најважнијих изведених радова, испоручених добара или
пружених услуга за период који није дужи од осам година за радове, односно пет година за добра
и услуге, са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца; стручне референце, са
списком најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених услуга; опис
понуђачеве техничке опремљености и апаратуре, мера за обезбеђивање квалитета и
капацитета за истраживање и развој; изјаву о кључном техничком особљу и другим
експертима који раде за понуђача, а који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима
одговорним за контролу квалитета; узорак, опис или фотографије производа и описа радова
или услуга које ће понуђач извести односно пружити, а у случају сумње наручилац може да
захтева доказ о аутентичности узорка, описа или фотографије; декларације оусаглашености,
потврде, акредитације и други резултати оцењивања усаглашености према стандардима и
сродним документима за оцењивање усаглашености или било које друго одговарајуће средство
којим понуђач доказује усаглашеност понуде са техничком спецификацијом или стандардима
траженим у конкурсној документацији. Наручилац је дужан да приликом одређивања доказа
којима се доказује испуњеност додатних услова, води рачуна о трошковима прибављања тих
доказа, односно да трошкови прибављања доказа не буду несразмерни процењеној вредности
јавне набавке.

ПАРТИЈА 1 – ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА
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SPECIFIKCIJA DOBARA-LABORATORIJSKA OPREMA
Opis opreme
Količina
Jed.
Jed.
cena cena
bez
sa
PDV- PDVa
om
Kamera za razvojni sistem Raspberry Pi
Dimenzije: 25x20x9 mm
Povezivanje: CSI (Camera Serial Interface)
Rezolucija: 2592 x 1944 pixela (5MP)
Pi Wegde štampana ploča za lakše povezivanje
Raspberry Pi sa proto pločom ili odgovarajuća
1x Štampana pločica oblika „T“
1x GPIO trakasti kabl (~15cm) sa 40 provodnika i IDC
konektorima
SMA Gateway COMGW-10 ili odgovarajući
za povezivanje drugih uređaja putem RS485 (sa dva
opsega 1200 i 19200) i Speedwire (10/100 Mbit/s).
Maksimalni broj RS485 uređaja: 50
Konektori:
Napajanje: 2 pola, MINI COMBICON
RS485: 6 pola, MINI COMBICON
SMA data logger / network: 2 x RJ45
USB: 1 x USB 2.0, tip A
Ulazni napon: od 10V do 30V (~4W)
Ambijentalni uslovi rada
Temperatura: -20 °C do +60 °C
Relativna vlažnost: 5% do 95%
Maksimalna nadmorska visina: 3000m
Nivo zaštite po ICE 60529: IP20
SMA Power Supply CLCON-PWRSUPPLY ili
odgovarajući
Jednosmerni izvor napajanja 24VDC, 2.5A
Ulazni napon: 100 V do 240 V AC/ 45 Hz do 65 Hz
Izlazni napon: 24V DC ±1%
Izlazna struja: 2.5 A nominalna
Maksimalna izlazna struja: 4.4A
LED indikacija prisutnosti izlaznog napona
Montaža: Horizontalna šina NS 35, EN 60715
Mikroe Graphic LCD 128x64 ili odgovarajući
Tip displeja: LCD
Rezolucija:128x64
Pozadinsko osvetljenje: LED
Protoboard ploča 630+200 kontakta
Protoboard ploča 300+100 kontakta
Jednokanalni generator funkcija AFG-2125 ili
odgovarajući
Frekvencija izlaznog signala: 0.1 Hz do 25 MHz
LCD ekran veličine 3.5”
DDS sinteza izlaznog signala
Izlazni signalni oblik: sinus, trougao, četvrtka, puls, rampa
i proizvoljni oblici
Frekventna tačnost: ±20 ppm
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Rezolucija frekvencije: 0.1 Hz
Izlazni napon: ±10 V maksimalno
Rezolucija amplitude: 10 bita
Dodatne funkcije: AM modulacija, FM modulacija FSK,
Sweep Signal Output, frekventni brojač do 150 MHz
Generisanje proizvoljnog oblika signala preko: tastature,
CSV datoteke ili preko Arbitrary Waveform Editing
programskog paketa
Memorija za čuvanje 10 podešavanja
USB interfejs
Garancija: 2 godine
Napajanje PeakTech 6225A ili odgovarajuće
Varijabilni izvor jednosmernog napona sa LCD ekranom
Izlazni napon: 0-30 VDC
Izlazna struja: 0- 5 ADC
Fluktuacija i šum:
≤ 50 mV pp
≤20 mA
Tačnost: ±0.5% + 3dgt.
Napajanje: 200 – 240 VAC 50/60 Hz
Bezbednost: prema standardu EN 61010-1
FPGA ploča za razvoj i treniranje Basys 3 Artix-7 ili
odgovarajuća
FPGA arhitektura: Xilinx Artix-7 (XC7A35T-1CPG236C)
Za razvojno okruženje: Vivado Design Suite
Resursi: 33,280 logičkih ćelija u 5200 delova (svaki deo
sadrži četiri 6-ulaznih LUT-a i 8 flip-flopa), 1,800 Kbits
brzog blok RAMa, 90 DSP dela
Serijski Flash
USB-UART bridge
12-bit VGA izlaz
USB HID host za miš, tastaturu i memoriju
16 prekidača
16 LED
5 dugmeta
4-broja 7-segmenta displej
Zybo Z7: Zynq-7000 ARM/FPGA SoC razvojna ploča
ili odgovarajuća
FPGA part: XC7Z010-1CLG400C
ZYNQ Processor: 667 MHz dual-core Cortex-A9
processor, DDR3L memory controller with 8 DMA
channels and 4 High Performance AXI3 Slave ports,
High-bandwidth peripheral controllers: 1G Ethernet, USB
2.0, SDIO
Memorija: 1 GB DDR3L with 32-bit bus @ 1066 MHz, 16
MB Quad-SPI Flash, microSD slot
Napajanje: preko USB-a ili 5V eksternog napajanja
Video konekcije: HDMI ulaz i HDMI izlaz, Pcam kamera
konektor
Razvojna ploča CC1352R Wireless MCU LaunchPad
ili odgovarajuća
MCU: CC1352R
Konekcije: Bluetooth low energy, Thread, Zigbee, Sub-1
Ghz
Predviđena za programsko okruženje: Code Composer
Studio i IAR Embedded Workbench
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Ugrađen emulator za programiranje iz CCS Cloud-a
Kompatibilna sa LCD BoosterPack-om
Razvojni komplet Silabs C8051F340 DK ili
odgovarajući
Sadržaj kompleta:
C8051F340 Target Board
C8051Fxxx Development Kit Quick-Start Guide
AC na DC adapter
USB debug adapter
USB kabl
CD-ROM
Razvojna pločica sa mikrokontrolerom Arduino Mega
2560 R3 ili odgovarajuća
Dimenzije i pin layout: kao Arduino Mega 2560 R3
Kontroler: Mega2560
Napon napajanja: 6-12V DC preko punjača ili USB-a
Digitalni pinovi: 54 (od kojih 14 sa PWM-om)
Analogni ulazni pinovi: 16
Sa USB kablom
Ekspanziona ploča za Arduino sledećih
karakteristika:
Tip: Ethernet Shield W5100
Kompatibilnost sa: Arduino Duemilanove, Uno i Mega
Integrisan slot za micro-SD karticu
Sa direktnom podrškom za Ethernet library
Arduino WiFi modul baziran na ESP8266 SoC
Arduino multifunkcionalni dodatak za učenje
programiranja ili odgovarajući
Tip: PCB sa integrisanim kontrolerom i dodacima
Kontroler: Uno Lenardo 2560
LED displej: 4 cifre
Senzori temperature: DS18B20 i LM35
3296 potenciometar
Bluetooth, wireless interfejs, voice i voice recognition
modul
Servo interfejs
Infrared detection interfejs
3 tastera i reset taster
Arduino Xbee adapter sledećih karakteristika
Za korišćenje sa različitim Xbee modulima
Ugrađen regulator napona 5 V na 3.3 V
Sa direktnim pristupom Xbee pinovima na 2.54mm
terminalu
Arduino ekran sledećih karakteristika
Tip: matrični ekran8x8
Veličina: 3.75 mm
Radni napon: 5V
Arduino ekran sledećih karakteristika
Tip: LCD TFT osetljiv na dodir,
Rezolucija: 320x240
Radni napon: 3.3 V
Arduino Xbee antena sledećih karakteristika
Radna frekvencija: 2.4 GHz
Tip antene: žičana
Izlazna snaga:1mW
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Napon napajanja: 3.3 V
Arduino kamera sledećih karakteristika
Rezolucija: 640x480px
Brzina snimanja: 30 fps
Prečnik sočiva: 1/6“
Napajanje: 2.5-3 V
Ugao vidljivosti: 25 stepeni
Komunikacioni interfejs: I2C
Digitalni senzor vlažnosti i temperature DHT11 ili
odgovarajući
Napajanje: 5V DC
Opseg temperature: 0-50°C
Opseg vlažnosti: 20-90% RH
Interfejs: digitalni
Edukativni komplet za početnike EDU01 sledećih
karakteristika
Mogućnost pravljenja elektronskih kola bez lemljenja
Sa priručnikom, protopločom i potrebnim materijalom za
realizaciju minimum 10 različitih projekta
Komplet sadrži ploču (sa 456 kontakata) za pravljenje
eksperimentalnih modela i dodatne elektronske
komponente (LED, alarm, tester polariteta, wodeni alarm,
itd.)
Edukativni set za programiranje PIC mikrokontrolera
EDU10 ili odgovarajući
PCB ploča sa sledećim komponentama:
Mikrokontroler: PIC16F882
4 tastera za digitalnu simulaciju
4 LED za digitalnu simulaciju
1 potenciometar
1 termistor
1 foto otpornik
1 bela LE dioda koja koristi PWM signal
1 LED displej
1 zujalica
Ultrazvucna kadica SP-U75 ili odgovarajuća
Snaga: 50W
Materijal za čišćenje: staklo, nakit, novac, minerali, PCB,
elektronske komponente
Rezervoar: 0.75 l
Frekvencija čišćenja: 42 kHz
Materijal izrade: nerđajući čelik
Broj ciklusa čišćenja: pet (90/180/280/380/480 s)
Digitalni displej: da
Napajanje: 230 VAC
Razvojna pločica sa mikrokontrolerom Arduino Uno
R3 ATMEGA 16U2 ili odgovarajuća
PCB layout: identičan sa Arduino Uno R3 ATMEGA 16U2
Kontroler: ATMEGA 328
Broj digitalnih ulaza/izlata: 14
Broj analognih ulaza: 6
Sa USB kablom
Konvertor signala USB na IEEE488 (GPIB) KUSB488B ili odgovarajući
Kompatibilan sa IEEE-488.1 i IEEE-488.2 standardom
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Plug and paly interfejs
Napajanje: 5V 500mA
Brzina prenosa: 1.5 Mbyte/s
Ugrađen FIFO bafer 32KB
USB 2.0
Bez dodatnog napajanja
EMC: ED 2004/108/EEC
Dužina kabla: 2 metra
Kompatibilnost sa svim standardnim GPIB instrumentima
Borj instrumenata koju može da se povežu na računar
putem obog uređaja: 14
Kompatibilnost sa softverom: Visual Studio 6.0, Visual
Studio .NET, LabView ver 7.0 i veće, Borland Delphi
Aku set Makita DF331S i TD110D ili odgovarajuće
Akumulatorska bušilica-odvijač – DF331D
Akumulatorski udarni odvijač – TD110D
Baterija: Li-ion 2Ah BL1020B (2x)
Punjač: DC10SA
Torba: adekvatna za smeštanje seta
Univerzalna klešta za mikro krimpovanje PA09 2032AWG ili odgovarajuća
Tip konektora za krimpovanje: JST,Molex PicoBlade,
Molex MicroBlade, Mini-Latch, Molex KK, AMP, HRS
Dimenzija žice: AWG20-AWG32
Stona trakasta brusilica Einhell TH-US 240 ili
odgovarajuća
Napajanje: 230 V AC
Snaga: oko 250 W
Dimenzije točka za brušenje: 150 x 12.7 mm
Dimenzije trake za brušenje: 686 x 50 mm
Granulacija točka: 36
Granulacija trake: 80
Brzina obrtanja: oko 2950 obrtaja u minuti
Edukacioni paket za učenje osnova SDR-a, RF-a i
wirelless komunikacija baziran na ADALM-PLUTO
modulu za aktivno učenje ili odgovarajući
Mobilnost: portabilni
RF pokrivenost: 325 MHz – 3.8 GHz
ADC i DAC: 12-bit sa fleksibilnom brzinom uzorkovanja
Broj antena: 2 (za slanje i primanje signala – 824 – 894
MHz ili 1710 – 2170 MHz)
Način komunikacije: half i full duplex
Podrška za programske pakete: MATLAB i Simulink
USB interfejs i napajanje
Libiio, C, C++, C# i Python API
Aktivna proto ploča MYDIGITAL FOR MYDAQ/MYRIO
ili odgovarajuća
Nezavisno napajanje: 17 V DC max
Specifični konektor: NI myDAQ miniSystem
Površina za proto board
LED displej: dva sedmosegmentna
Prekidači: četiri
Selektor prekidači: četiri
LED diode: sedam raznih boja
Analogni ulazi/izlazi: 2/2
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Digitalni izlazi: 8
Konektivnost: Povezivanje sa LabView softverom
Lemna stanica ZHONGDI ZD-939L ili odgovarajuća
Napajanje: 230 V AC
Snaga: oko 300 W
Kontrola temperature: da, digitalna
Kontrola protoka vazduha: da, digitalna
Opseg regulacije temperature: 160°C do 480°C
Opseg regulacije protoka vazduha: do 22 l u minuti
Lemna stanica ZHONGDI ZD-8925 ili odgovarajuća
Napajanje: 230 V AC
Snaga: oko 100 W
Kontrola temperature: da, digitalna
Temperatura vrha: 160°C do 480°C
Pribor: 4 filtera i 2 vrha za pištolj
Prikaz temperature: da, LED displej
Vrhovi: N5-1, N5-2, N5-3
RaspberryPi 3 Model B+ SBC ili odgovarajući
Procesor: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8)
64-bit SoC @ 1.4GHz
RAM: 1GB LPDDR2
Konekcije: 2.4 GHz i 5GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac Wifi,
BLE, Gigabit Ethernet, 4x USB 2.0
GPIO: 40 pina
HDMI, MIPI DSI, MIPI CSI
Razvojna platforma Intel Neural Compute Stick 2 ili
odgovarajuća
Procesor: Intel Movidius Myriad X Vision VPU
Podržani okviri: TensorFlow, Caffe
Povezivanje: USB 3.0 Tip A
Kompatibilni operativni sistemi: Ubuntu 16.04.3 LTS,
CentOS 7.4, Windows 10
Razvojna platforma LattePanda ili ogovarajuća
Procesor: Intel Cherry Trail Z8350 Quad Core 1.44 GHz
RAM: 2GB DDR3L
Prostor za skladištenje: 32GB eMMC
GPU: Intel HD Graphics
Konekcije: HDMI, USB 3.0 x1, USB 2.0 x2, WiFi 802.11n
2.4GHz, Bluetooth 4.0, MIPI-DSI
Integrisan koprocesor: ATmega32.4 (Arduino Leonardo)
Operativni sistem: Windows 10
GPIO pinova: 26 (6 procesor, 20 koprocesor)
Napajanje: 5V 2A
Razvojni paket SensorTile ili odgovarajući
Paket se sastoji od:
Osnovne ploče bazirane na 32-bitnom ARM Cortex-M4
MCU, 3D akcelerometar, 3D žiroskop, kompas, senzor
pritiska, MEMS mikrofon, BLE procesor
Ekspanzione ploče sa DAC, USB port i konektorima za
povezivanje sa razvojnim platformama STM32 Nucleo i
Arduino Uno
Ekspanziona ploče sa punjačem, atmosferskim
senzorom, prostorom za SD memorijsku karticu, USB
portom
100 mAh Litijum jonska baterija
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Plastično kućište
SWD kabl za programiranje
Razvojni paket Intel RealSense ili odgovarajući
Paket se sastoji od:
Osnovne ploče sa Intel Atom x5-Z8350 procesorom, 4GB
DDR3L memorijom, 32GB eMMC memorijom, RTC, 4x
USB 2.0, 1x USB3.0, Ethernet, HDMI, I2S, 40 pinski
konektor za GPIO, napajanje 5 3A, podržani operativni
sistemi Linux i Ubuntu
Kamere R200 sa 1080p 30FPS RGB i 640 x 480 60FPS
IR i USB 3.0 portom za povezivanje
UKUPNO

1

Купац задржава право да одступи од процењених количина из техничке спецификације. Уколико се, током
реализације уговора јави потреба за добром које није наведено у оквиру понуде, Продавац је дужан да исто
прибави и испоручи Купцу по тржишним ценама.

МП

ПОНУЂАЧ

V 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
ИЗЈАВУ
Понуђач
[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке добара – лабораторијска опрема за годишње потребе Електронског факултета у
Нишу, број 007/2019, 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 одговарајућирегистар;
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, кривичнадела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њенојтериторији);
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена забрана обаваљња
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.

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.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Подизвођач (
) у поступку јавне набавке добара – лабораторијска опрема за
годишње потребе Електронског факултета број 007/2019 испуњава све услове из чл . 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
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:
Датум:

Подизвођач:
М.П.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверена печатом.

12. 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 ЈАВНОЈНАБАВЦИ
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 Министарство рада,
запошљавања, борачких и социјалних питањаЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ
ПОДАТАКА
КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И
ЊИХОВЕПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
Напомена:
Наручилац може у конкурсној документацији захтевати заштиту података које
понуђачима ставља на располагање, укључујући њихове поизвођаче, уколико конкурсна
документација садржи такве податке.
Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве
или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну
тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне
податке у смислу закона којим се уређује тајност података.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца Електронски
факултет у Нишу, ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, електронске поште на e-mail:
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs . 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, ЈН бр
007/2019“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 3 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.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГПОДИЗВОЂАЧА
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.
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. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХПРОПИСА
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 испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН).
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци добара за годишње потребе Електронског факултета у Нишу биће закључен
са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 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.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

VI
Понуда бр

од
за јавну набавку добара – лабораторијска опрема за
годишње потребе Електронског факултета у Нишу, број 007/2019

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, укол ико пон уд у под н
оси група пон уђач а

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:

Нап ом ен а:
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.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
предмет јавне набавке]

[навести

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок испоруке

Место и начин испоруке

Рок за уклањање грешака

Датум

Понуђач
М. П.

Н а п о м ен е:
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.

ПАРТИЈА 1
VII

МОДЕЛ УГОВОРА
1. Унивeрзитeт у Нишу , Електронски фaкултeт у Нишу Aлeксaндрa Мeдвeдeвa 14, тeкући рaчун
брoј 840-1721666-89, oтвoрeн кoд Упрaвe зa трезор, мaтични брoј 07215240, пoрeски идeнтификaциoни
брoј 100232259, кoгa зaступa дeкaн проф. др Драган Манчић, кao нaручилaц (у дaљeм тeксту:
Наручилац), с јeднe стрaнe,
и
2.
адреса
, тeкући рaчун брoј
,
oтвoрeн кoд
, мaтични брoј
, пoрeски идeнтификaциoни брoј
, кoгa зaступa
, дaљeм тeксту: Понуђач), с другe стрaнe, зaкључују

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке декана број 08/03-007/19 од 03.06.2019. године, покренуо поступак
јавне набавке мале вредности за набавку добара - лабораторијска опрема за потребе Електронског
факултета у Нишу.
- да је декан Електронског факултета у Нишу донео Одлуку о додели уговора број
од
године, у свему према прихваћеној Понуди број
од године, која чини саставни део овог
Уговора.
На основу изнетог, уговорне стране закључују Уговор према тексту који следи:
Члан 1.
Предмет Уговора је куповина лабораторијске опреме за потребе Електронског факултета у Нишу, а у
свему према Понуди Понуђача број
,
од
године, која чини саставни део овог Уговора.
Уговор се закључује за купопродају робе из члана 1. овог Уговора.
Укупно уговорена цена за предметна добра
динара са ПДВ (износ попуњава Понуђач).

динара без ПДВ, односно

Исправно достављени рачун Понуђача, представља основ за плаћање уговорне цене.
Плаћање ће се вршити, након испоруке, по испостављеним фактурама, до укупног износа утврђеног
у ставу 2. овог члана.
Члан 3.
нуђач се обавезује да по обостраном потписивању Уговора, а на основу добијеног налога
извршеног путем електронске поште од стране представника Наручиоца испоручи артикле из своје
Понуде.
Испоруку робе Понуђач ће извршити у року од

дана од пријема налога Купца.

Члан 4.
Квантитативна и квалитативна примопредаја робе врши се на локацији Наручиоца (Електронски
факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш ), од стране представника Понуђача и
Наручиоца.
Представник Наручиоца има право да одбије пријем робе која не одговара уговореном квалитету,
што се констатује на лицу места у писаној форми. Забелешку о констатованим примедбама на
испоруку потписују представници Наручиоца и Понуђача.
Понуђач је дужан да изврши замену робе која не одговара уговореном квалитету робе, робом
одговарајућег квалитета, односно да изврши допуну количине робе до наручене, најкасније
наредног дана у односу на дан испоруке када је утврђен неодговарајући квантитет или квалитет
робе.
Приликом примопредаје робе, уколико нема примедби на квантитет и квалитет испоруке,
представник Наручиоца потписује отпремницу која је доказ о извршеној испоруци.
Члан 5.
Приликом испоруке по налогу, Понуђач доставља рачун за извршену
испоруку. Уз сваки рачун доставља се и оригинал потписане и оверене
отпремнице.
Наручилац се обавезује да плати наручену робу по извршеном преузимању у смислу члана 4.
Уговора, потписаној отпремници и испостављеном рачуну, најкасније у року од
(минимално 15,
максимално 45) дана по пријему робе, рачуна и отпремнице.
Члан 6.
Понуђач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са
овим уговором.
Свака уговорна страна може отказати овај уговор са отказним роком од 15 дана од дана

достављања писменог обавештења о отказу, на начин одређен законом којим се уређују
облигациони односи.
Члан 8.
На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима, као и других позитивноправних прописа Републике Србије.
Члан 9.
Уговорне стране ће све евентуалне спорове који могу настати по овом Уговору решавати најпре
мирним путем, а у случају да спор није могуће решити на тај начин, утврђује се надлежност
стварно надлежног суда у Нишу.
Члан 10.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 11.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два)
примерка.
НАРУЧИЛАЦ
Електронски факултет у Нишу

ИСПОРУЧИЛАЦ
ДИРЕКТОР

Проф. др Драган Манчић
Напомене:
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач
без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

VIII

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 нијеобавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

IX

Ускладусачланом26.Закона,

,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке добара – лабораторијска опрема за годишње потребе Електронског факултета у Нишу, бр 007/2019.
године 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 оверенапечатом.

X ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧA

(име и презиме лица које представља понуђача)
из

, ул.

бр.л.к.

бр.

ПУ

,

овлашћује се да у име

(назив понуђача)
из , може да учествује у поступку јавнe набавкe мале вредности – набавка добара – лабораторијска
опрема за годишње потребе Електронског факултета у Нишу, коју је покренуо Електронски
факултет из Ниша.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда предметне јавне набавке и у друге
сврхе се не може користити.
ПОНУЂАЧ
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да Овлашћење представника понуђача потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
Овлашћење представника понуђача.

ПАРТИЈА 2 – МЕРНИ И КОНТРОЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

XI 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
ИЗЈАВУ
Понуђач
[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке добара – мерни и контролни инструменти за годишње потребе Електронског
факултета у Нишу, број 007/2019, 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 одговарајућирегистар;
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, кривичнадела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њенојтериторији);
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена забрана обаваљња
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.

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.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Подизвођач (
) у поступку јавне набавке добара – мерни и контролни
инструменти за годишње потребе Електронског факултета број 007/2019 испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
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:
Датум:

Подизвођач:
М.П.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверена печатом.

XII

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр
од
за јавну набавку добара – мерни и
контролни инструменти за годишње потребе Електронског факултета у Нишу, број
007/2019
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

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:

Нап ом ен а:
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

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
предмет јавне набавке]

[навести

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок испоруке

Место и начин испоруке

Рок за отклањање грешака

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.

Redni
broj

1

2

SPECIFIKACIJA DOBARA-MERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI
Opis opreme
Količina
Jed.
Jed.
cena cena
bez
sa
PDV- PDVa
om
Frekvencmetar i brojač TF930 ili odgovarajući
Broj kanala: 2
Kanal 1: AC i DC
Opseg: 0.001Hz do 125 MHz (DC), 30Hz do 125 MHz
(AC, 1MΩ), 500kHz do 125MHz (AC, 50Ω)
Osetljivost: <120mVrms (AC), <=500mVp-p (DC)
Ulazna impedansa: 1MΩ ili 50 Ω
Slabljenje: 1:1, 5:1
Kanal 2: samo AC
Opseg: 80Mhz do 3GHz
Osetljivost: 12 mVrms ~50mVrms
LED Displej od 10 cifara sa indikatorom koraka,
frekvencije, periode, kHz/s I MHz/s
Napajanje: 220V/110V ±10%, 50Hz ili 60Hz ±10%
Unutrašnja punjiva baterija
Mogućnost povezivanja sa računarom putem USB
priključka
Digitalni osciloskop Rigol DS1074Z Plus sa
kompletom sondi ili odgovarajući
Ultra Vision tehnologija obrade signala
Broj kanala: 4
Opseg: 70 MHz
Broj semplova: 1GSa/s
Dubina memorije: 24 Mpts
LCD displej od 7” rezolucija 800x480 piksela
Interfejsi: USB-host, USB-Device, LAN, GPIB, Trigger,
Calibration output
Modovi uzorkovanja: Normal, average, peak detect
Vremenska baza: 5ns/div do 50s/div
Ulazi: DC/AC, CAT I 300 Vrms, CAT II 100 Vrms
A/D konverter: 8 bita
Osetljivost: 1mV/div do 10V/div
Offset: 1mV/div do 10V/div
Analiza i dekodiranje serijskih komunikacija
(RS232,I2C,SPI)
Mogucnost snimanja i reprodukcije signala u realnom
vremenu
Mogucnost prosirenja sa 16 digitalnih kanala (MSO
Ready)
Garantni period 3 godine

4

10

Ukupna
cena
bez
PDV-a

Ukupna
cena sa
PDV-om

3

4

5

True RMS Digitalni AC+DC multimetar sa LCD-om
proizvođača BRYMEN ili odgovarajući
Dual LCD displej 500.000 cifara sa 41 segmentnim bargrafom
AC, AC+DC True RMS merenje
Automatski izbor opsega
Osnovna tačnost 0,02% kod DCV merenja
Opseg merenja DCV 0,001mV do 1000V
Opseg merenja ACV 0,01mV do 1000V
Opseg merenja DCA 0,01µA do 10A ili 20A u trajanju od
max.30sec.
Opseg merenja ACA 0,01µA do 10A ili 20A u trajanju od
max.30sec.
Opseg merenja otpornosti od 0,01Ω do 50MΩ
Opseg merenja provodnosti od 0,01nS do 99,99nS
Opseg merenja kapacitivnosti od 50,00nF do 25mF
Merenje frekfencije linije 10Hz do 200KHz
Merenje logičke frekvencije 5Hz do 1Mhz
Merenje ciklusa 0,1% do 99,99%
VFD-V & VFD-Hz merenja
Merenje nivoa pojačanja dBm, izbor od 20 mogućih
impedansi
Mogučnost merenja 2 temperature
Prikaz Loop-a 4-20mA
Snimanje Max/Min vrednosti i kalkulacija srednjih
vrednosti kroz vreme
Audio upozorenje kod pogrešne konekcije
Logging, USB
Softver i kabl za prenos podataka na računar
Magnetni držač
Baterijsko napajanje 9V
EN61010-1 CATIV 1000V zaštita
Digitalni osciloskop Rigol DS1102E ili odgovarajući
Broj kanala:2 (analogni) + 1 spoljni triger
Opseg: 100 MHz
Naponska baza 2mV/div do 10V/div
Dubina memorije 1 milion tačaka
Maks. nbrzina odabiranja 1 GS/s
5.7 inch TFT QVGA (320X240) displej
Trigger modovi: edge, pulse width, slope, video, pattern,
continuous time, Duration and alternate
Snimanje do 1000 frejmova
USB,RS232 interfejs
Univerzalne sonde za osciloskop
Komada:
Opseg: 100 MHz
Odnos: 1:1/10:1
Tip: Pasivna
Tip konekcije: BNC

5

5

20

6

7

8

USB osciloskop Hantek 6102BE ili odgovarajući
Interfejs: USB 2.0
Napajanje: putem USB porta
Broj kanala: 2
Impedansa: 1MΩ 25 pF
Propusni opseg: 100 MHz
Coupling: AC/DC/GND
A/D konverter: 8 bita
Vremenska baza: 4ns/div do 1h/div , 38 koraka
Ulazna zaštita: Diode clamping
Maksimalni broj semplova: 250 MS/s
Opseg: 100 MHz
Modovi uzorkovanja: Auto, normal, single
Bufer memorija 10K-64K po kanalu
Digitalni multimetar SMA 68 ili odgovarajući
LCD Displej 4000
Kategorija merenja CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
DC napon: 400 mV - 1000 V
AC napon: 400 mV - 750 V
DC struja: 400 uA - 10 A
AC struja: 400 uA-10 A
Otpor: 400 Ω - 40 MΩ
Kapacitet: 4 nF - 200 uF
Frekvencija: 9.999 - 9.999 MHz
Faktor ispune 0 - 100 %
Bezkontaktno ispitivanje faze
Ispitivanje diode
Ispitivanje prekida
Merenje tranzistora
Relativna merenja
Auto. promena mernog opsega
Ručna promena mernog opsega
Fiksiranje merene vrednosti
Automatsko isključivanje
Pozadinsko osvetljenje
Digitalni multimetar SMA 64 ili odgovarajući
Kategorija merenja CAT II 1000 V, CAT III 600 V
DC napon: 200 mV - 1000 V
AC napon: 2 V - 750 V
DC struja: 2 mA - 10 A
AC struja: 20 mA-10 A
Otpor: 200 Ω - 200 MΩ
Kapacitet: 2 nF - 200 uF
Ispitivanje diode
Ispitivanje prekida
Merenje tranzistora
Auto. promena mernog opsega
Ručna promena mernog opsega
Fiksiranje merene vrednosti

6

10

10

9

10

11

12

Digitalni multimetar PeakTech 2015 ili odgovarajući
DC napon: 40 mV - 600 V
AC napon: 40 mV - 600 V
DC struja: 400 uA - 10 A
AC struja: 40 uA-10 A
Otpor: 400 Ω - 40 MΩ
Kapacitet: 40 nF - 400 uF
Frekvencija: 100Hz – 10 MHz
Ispitivanje diode
Ispitivanje prekida
Merenje tranzistora
Auto. promena mernog opsega
Ručna promena mernog opsega
Fiksiranje merene vrednosti
Portabilni mrežni vektor analizator Pocket VNA
Portable Vector Network Analyzer ili odgovarajući
Konekcija: USB, sa uključenim softverom
Performanse: 80 dB dinamički opseg u MHz opsegu, 40
dB u GHz opsegu
Propusni opseg: 500 kHz do 4 GHz
Mogućnost korišćenja kao signal generator
Sa open-source API za pristupanje hardveru
Digitalni multimetar VICTOR VC830L ili odgovarajući
DC napon: 200 mV - 600 V
AC napon: 200 V - 600 V
DC struja: 200 uA - 10 A
Otpor: 200 Ω - 20 MΩ
Kapacitet: 40 nF - 400 uF
Ispitivanje diode
Ispitivanje prekida
Ručna promena mernog opsega
3-kanalno lab. programabilno napajanje Rigol DP832
ili odgovarajući
3.5″ TFT LCD kolorni displej
Broj kanala: 3 (2×0-30V/3A, 1×0-5V/3A)
Strujna,naponska i temperaturna zaštita kanala
(OVP/OCP/OTP)
Oscilacije izlaznog napona ˂350µVrms/0,2mVpp
Rezolucija 10mV/10mA/opciono 1mV/1mA
Prikaz vrednosti A/V/W
Grafički prikaz izlazne funkcije
Standardna Timer/delay funkcija kanala
Recorder/analyzer/monitor/trigger funkcija
Standardni USB Host&Device interfejs
LAN,RS232,Digital IO, GPIB interfejsi
Garantni period 3 godine

10

2

6

10

13

14

USB signal generator HANTEK 1025G ili odgovarajući 6
Broj kanala: 1
Frekvencijski opseg: 1 Hz do 25 MHz
Rezolucija: 12 bita
Maksimalna amplituda: ±3.5 V
Izlazna impedansa: 50Ω
Maksimalna izlazna struja: 50 mA
Predefinisani oblici signala: sinus, četvrtast, puls,
trougao, testera
Minimalni stabilni izlazni napon: 1 mV / (50Ω)
Konekcija sa računarom: USB
Podržani operativni sistemi: Windows
Signal Generator DG1022Z ili odgovarajući
6
Minimalni broj kanala: 2
Minimalni frekventni opseg: 25 MHz
3.5“TFT ekran u boji rezolucije 320x240
Rzina semplovanja: 200 MSa/s
Rezolucija frekvencije: 1 uHz
Podržani tipovi modulacije: AM, FM, PM, ASK, FSK,
PSK, PWM
SiFi tehnologija generisanja signala
Integrisan counter 200Mhz, 7 digita
Interna memorija sa 160 integrisanih oblika signala
TTL Kompatibilni trigeri
Garantni period 3 godine
UKUPO

Купац задржава право да одступи од процењених количина из техничке спецификације. Уколико се, током
реализације уговора јави потреба за добром које није наведено у оквиру понуде, Продавац је дужан да исто прибави
и испоручи Купцу по тржишним ценама.

M.П.
ПОНУЂАЧ

XIII МОДЕЛ УГОВОРА

ПАРТИЈА 2

УГOВOР
O НАБАВЦИ ДОБАРА
1. Унивeрзитeт у Нишу , Електронски фaкултeт у Нишу Aлeксaндрa Мeдвeдeвa 14, тeкући рaчун
брoј 840-1721666-89, oтвoрeн кoд Упрaвe зa трезор, мaтични брoј 07215240, пoрeски
идeнтификaциoни брoј 100232259, кoгa зaступa дeкaн проф. др Драган Манчић, кao нaручилaц (у
дaљeм тeксту: Наручилац), с јeднe стрaнe,
и
2.
oтвoрeн кoд

,

адреса
мaтични

, кoгa зaступa

, тeкући рaчун брoј
брoј
, пoрeски идeнтификaциoни
, дaљeм тeксту: Понуђач), с другe стрaнe, зaкључују

,
брoј

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке декана број 08/03-007/19 од 03.06.2019. године, покренуо поступак
јавне набавке мале вредности за набавку добара – мерни и контролни инструменти за потребе
Електронског факултета у Нишу.
- да је декан Електронског факултета у Нишу донео Одлуку о додели уговора број
од
године, у свему према прихваћеној Понуди број
од године, која чини саставни део овог
Уговора.
На основу изнетог, уговорне стране закључују Уговор према тексту који следи:
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка добара – мерни и контролни инструменти за потребе Електронског
факултета у Нишу, а у свему према Понуди Понуђача број
,
од
године, која чини саставни део овог Уговора.
Уговор се закључује за купопродају робе из члана 1. овог Уговора.
Укупно уговорена цена за предметна добра
динара са ПДВ (износ попуњава Понуђач).

динара без ПДВ, односно

Исправно достављени рачун Понуђача, представља основ за плаћање уговорне цене.
Плаћање ће се вршити, након испоруке, по испостављеним фактурама, до укупног износа утврђеног
у ставу 2. овог члана.
Члан 3.
Понуђач се обавезује да по обостраном потписивању Уговора, а на основу добијеног налога
извршеног путем електронске поште од стране представника Наручиоца испоручи артикле из своје
Понуде.
Испоруку робе Понуђач ће извршити у року од

дана од пријема налога Купца.

Члан 4.
Квантитативна и квалитативна примопредаја робе врши се на локацији Наручиоца (Електронски
факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш ), од стране представника Понуђача и
Наручиоца.
Представник Наручиоца има право да одбије пријем робе која не одговара уговореном квалитету,
што се констатује на лицу места у писаној форми. Забелешку о констатованим примедбама на
испоруку потписују представници Наручиоца и Понуђача.
Понуђач је дужан да изврши замену робе која не одговара уговореном квалитету робе, робом
одговарајућег квалитета, односно да изврши допуну количине робе до наручене, најкасније
наредног дана у односу на дан испоруке када је утврђен неодговарајући квантитет или квалитет
робе.
Приликом примопредаје робе, уколико нема примедби на квантитет и квалитет испоруке,
представник Наручиоца потписује отпремницу која је доказ о извршеној испоруци.
Члан 5.
Приликом испоруке по налогу, Понуђач доставља рачун за извршену
испоруку. Уз сваки рачун доставља се и оригинал потписане и оверене
отпремнице.
Наручилац се обавезује да плати наручену робу по извршеном преузимању у смислу члана 4.
Уговора, потписаној отпремници и испостављеном рачуну, најкасније у року од
(минимално 15,
максимално 45) дана по пријему робе, рачуна и отпремнице.
Члан 6.
Понуђач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са
овим уговором.Свака уговорна страна може отказати овај уговор са отказним роком
од 15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу, на начин одређен
законом којим се уређују облигациони односи.

Члан 8.
На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима, као и других позитивноправних прописа Републике Србије.
Члан 9.
Уговорне стране ће све евентуалне спорове који могу настати по овом Уговору решавати најпре
мирним путем, а у случају да спор није могуће решити на тај начин, утврђује се надлежност
стварно надлежног суда у Нишу.
Члан 10.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 11.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два)
примерка.
НАРУЧИЛАЦ
Електронски факултет у Нишу

ИСПОРУЧИЛАЦ
ДИРЕКТОР

Проф. др Драган Манчић
Напомене:
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач
без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

XIV

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 нијеобавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

XV 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 – мерни и контролни и нструменти за годишње потребе Електронског факултета у Нишу,
бр.007/2019, 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. Уколи ко понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧA

XVI

(име и презиме лица које представља понуђача)
из

, ул.

бр.л.к.

бр.

ПУ

,

овлашћује се да у име

(назив понуђача)
из , може да учествује у поступку јавнe набавкe мале вредности – набавке добара – мерни и
контролни инструменти за годишње потребе Електронског факултета у Нишу, коју је покренуо
Електронски факултет из Ниша.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда предметне јавне набавке и у друге
сврхе се не може користити.
Дана
ПОНУЂАЧ
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
Овлашћење представника понуђача потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе
понуђача или
група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати
и
печатом
оверити
Овлашћење
представника
понуђача.

