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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
(1) Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу,
Електронски факултет у Нишу

Седиште наручиоца:

Александра Медведева 14, Ниш,

Матични број наручиоца:

07215240

ПИБ наручиоца:

100232259

Врста наручиоца:

установа (категорија просвета-високо образовање)

Интернет страница наручиоца:

www.elfak.ni.ac.rs

Е-маил адреса:

radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs

Особа за контакт:

Радица Станковић, тел. 018/529-612

(2) Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
(3) Предмет јавне набавке: Предмет набавке су добра
(4) Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка: Није.
(5) Контакт: Особа за контакт је Радица Станковић, тел. 018/529-612
(6) Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се
може преузети на:
 Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs );
 Интернет страници наручиоца ( www.elfak.ni.ac.rs)
(7) Начин и рок за подношење понуда: Понуде, са припадајућом
документацијом, достављају се у затвореној коверти овереној печатом на адресу
наручиоца: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева
14, Ниш са обавезном назнаком на лицу коверте: "Понуда за јавну набавку услуге
ресторана за 2015. годину“- не отварати, препоручено поштом или лично преко
писарнице Наручиоца. На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона
понуђача.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:

Рок за достављање понуда је 27.02.2015. године до 09,00 часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:
Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење
понуда сматраће се неблаговременим, а Факултет ће их по окончању поступка
отварања понуда вратити неотворене понуђачима уз назнаку да су неблаговремене.
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(8) обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и
начину подношења пуномоћја:
Место отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у згради Електронског факултета у Нишу,
Александра Медведева 14, канцеларија 104 у деканату.
Дан и сат отварања понуда: 27.02.2015. године у 09:30 часова.
Време и начин подношења пуномоћја:
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача
који морају имати писмено овлашћење тј. пуномоћ. Писмено овлашћење се предаје
Комисији пре отварања понуда.(Овлашћење представника понуђача је саставни део
конкурсне документације).Уколико овлашћени представници не поднесу овлашћење, у
поступку учествују као обична јавност.
(9) обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се оквирно у
року од 5 дана од дана јавног отварања понуда.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(1) Опис предмета набавке:
Предмет јавне набавке је набавка услуге ресторана за 2015. годину, за потребе
Електронског факултета у Нишу, Александра Медведева 14, у свему према техничким
спецификацијама.
Техничке спецификације су дефинисане у тачки 3. конкурсне документације.
Ознака из општег речника набавке: 55310000-услуживање у ресторанима.
(2) Опис партије и ознака из општег речника набавке: Предметна јавна
набавка је обликована у две партије-целине, тако да ће се након спроведеног поступка
јавне набавке закључити уговор о јавној набавци за сваку партију појединачно.
Партије су обликоване на следећи начин:
-партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитети
-партија 2. печења и национална јела
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3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Партија 1. Јела са роштиља и рибљи специјалитети
ОКВИРНИ МЕНИ
Количина
200 гр.
Ордевер
200 гр.
Пита зељаница
Пуњене печурке

150 гр.
200 гр.

Урнебес

150 гр.

Печеница

100 гр.

Бела вешалица

300 гр.

Пљескавица мала
Свињски ражњићи

150 гр.
300 гр.

Пилећи ражњићи

300 гр.

Ћевапи (10 ком.)

300 гр.

Гурмански уштипци

200 гр.

Салата од туњевине

150 гр.

Салата од филеа-ослић

150 гр.

Рибљи крокети

200 гр.

Пастрмка на жару

250 гр.

Пржени лосос

250 гр.

Пуњене печурке

200 гр.

Лепиња

100 гр.

Виљамовка

0,05 л.

Виски

0,05 л.

Пиво домаће

0,5 л.
0,3 л.

Мешана сезонска салата

Пиво домаће

0,5 л
1 л.

Пиво страно
Црно вино домаће

1л.

Бело вино домаће
Црно вино страно
Бело вино страно
Баклава

1л.
1л.
ком.
ком.

Воћна салата
Кафа обична

ком.

Напомена: Цене се дају за тражену грамажу, без обзира на могућу чињеницу
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да порције понуђача имају већу или мању грамажу. Ово је из разлога лакшег
упоређивања понуда.

Рок извршења услуге одвијаће се сукцесивно током периода на који је уговор закључен,
а у складу са потребама Наручиоца.
Извршење уговора о јавној набавци вршиће се максимално до износа средстава који је
одређен за ове намене.
Место извршења услуге биће адреса угоститељског објекта понуђача са којим је
закључен уговор.
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Партија 2. Национална јела и печења
ОКВИРНИ МЕНИ
Проја са сиром

Количина
250 гр.

Пита зељаница

200 гр.

Мешана сезонска салата
Свежи купус
Пуњене печурке

150 гр.
150 гр.
200 гр.

Кајмак

150 гр.

Свињска пршута

100 гр.

Урнебес

150 гр.

Прасеће печење

1 кг.

Јагњеће печење

1 кг.

Лепиња

100 гр.

Виљамовка

0,05 л.

Виски

0,05 л.

Пиво домаће

0,5 л.
0,3 л.

Пиво домаће

0,5 л
1 л.

Пиво страно
Црно вино домаће

1л.

Бело вино домаће
Црно вино страно
Бело вино страно
Баклава
Воћна салата

1л.
1л.
ком.
ком.

Кафа обична

ком.

Напомена: Цене се дају за тражену грамажу, без обзира на могућу чињеницу
да порције понуђача имају већу или мању грамажу. Ово је из разлога лакшег
упоређивања понуда.
Рок извршења услуге одвијаће се сукцесивно током периода на који је уговор
закључен, а у складу са потребама Наручиоца.
Извршење уговора о јавној набавци вршиће се максимално до износа средстава
који је одређен за ове намене.
Место извршења услуге биће адреса угоститељског објекта понуђача са којим је
закључен уговор.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ТИХ УСЛОВА
4.1 Обавезни услови за понуђача прописани чланом 75 ЗЈН и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
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;
3) Да му није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања
делатности која је предмет јавне набавке, а која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.
4.2 Додатни услови за понуђача прописани чл.76. став 2. ЗЈН, и то:
1) Неопходан финансијски капацитет - да је понуђач у претходној пословној
години (2013.година) остварио приход од пружања услуга који је већи од 900.000,00
динара;
2) Неопходан пословни капацитет – да се понуђач налази у близини седишта
наручиоца и да је у периоду од претходних пет година пре објављивања позива за
достављање понуда извршио предметну услугу,
3) Неопходан технички капацитет - да за извршење услуге ресторана
располаже кухињом и салом чији је капацитет најмање 150 места (за партију 1) и 50
места (за партију 2);
4) Неопходан кадровски капацитет - да у моменту подношења понуде има у
радном односу минимум три запослена лица која раде на пословима који су у
непосредној вези са предметом јавне набавке;
4.3 Услови које мора да испуни подизвођач, и то:
Подизвођач мора да испуни: све обавезне услове наведене за понуђача
(Поглавље 4.1, тачка 1 до 4), док додатне услове за учешће у поступку јавне набавке не
мора да испуњава.
4.4 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача, и то:
Сваки од понуђача из групе понуђача мора испуни све обавезне услове наведене у
поглављу 4.1 (тачке од 1 до 4), а додатне услове за финансијски, пословни, технички и
кадровски капацитет испуњавају заједно.
4.5 Упутство како се доказује испуњеност тих услова:
1) Испуњеност свих обавезних и додатних услова се доказује достављањем
ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ и то:
• Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када
наступа самостално или у заједничкој понуди (Поглавље 8.1) или
• Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када
наступа са подизвођачем (Поглавље 8.2.)
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2) Наручилац може захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора од
понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија да достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије) прописане
ЗЈН за доказивање испуњености обавезних услова и додатних услова за финансијски,
пословни, технички и кадровски капацитет. Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана
достављања захтева.
3) Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља на
увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
4) Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране
овлашћеног лица. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за
потписивање уз понуду.
5) Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
Допунске напомене: Понуђач је дужан да без одлагања, писмено
обавести Електронски факултет у Нишу 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 и да је документује
на прописани начин, са назнаком
„Поступак ЈН – добара: Услуге ресторана за 2015. годину, јавна набавка број
001/15“.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима
Електронског факултета у Нишу у погледу садржине понуде, као и услове под којима
се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци.
Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке
одређене Законом о јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у
складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се одбија.
5.1. Подаци о језику на на коме понуда мора бити састављена
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
5.2. Захтеви у вези са сачињавањем понуде
- Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
-Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве,
обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и
оверени печатом од стране понуђача.
- Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, у том
случају, понуђач, односно овлашћени представник групе понуђача попуњава, потписује
и оверава печатом следеће обрасце:
Редни број
1.
2.

Назив обрасца

Поглавље
поглавље 6.
поглавље 7.

Образац понуде
Модел уговора
Образац изјаве о испуњености услова за
3.
учешће у поступку јавне набавке (када понуђач
поглавље 8.1
наступа самостално или у заједничкој понуди)
Образац изјаве о трошковима понуде
4.
поглавље 9.
(Напомена: ова изјава није обавезна)
Образац изјаве у вези коришћења патента и
5.
поглавље 12.
права интелектуалне својине
Понуђач који наступа самостално и сваки понуђач из групе понуђача
укључујући и овлашћеног представника групе понуђача, попуњава, потписује и
печатом оверава:
Редни број
Назив обрасца
Поглавље
прилог 1 или прилог 3
1.
Прилоге обрасца понуде
2.
Образац изјаве о независној понуди
поглавље 10
Образац изјаве о поштовању обавеза које
произилазе из важећих прописа о заштити на
3.
поглавље 11
раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине
Овлашћени представник Групе понуђача je понуђач који је у споразуму из члана
81.Закон о јавним набавкама, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан
групе понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред
наручиоцем.
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-Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и
оверава печатом следеће обрасце:
Редни број
Назив обрасца
Поглавље
1.
Образац понуде
поглавље 6.
прилог 1 и прилог 3
2.
Прилоге обрасца понуде
3.
Модел уговора
прилог 7.
4.
Образац изјаве о независној понуди
прилог 10.
Образац изјаве о испуњености услова за
5.
учешће у поступку јавне набавке (када наступа
поглавље 8.2.
са подизвођачем)
Образац изјаве о трошковима понуде
6.
поглавље 9.
(Напомена: ова изјава није обавезна)
Образац изјаве у вези коришћења патента и
7.
поглавље 12.
права интелектуалне својине
Понуђач и подизвођач (сваки посебно) достављају попуњене, потписане и оверене
обрасце:
Редни број
Назив обрасца
Поглавље
1.
Образац изјаве о независној понуди
поглавље 10
Образац изјаве о поштовању обавеза које
произилазе из важећих прописа о заштити на
2.
поглавље 11
раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине
5.3. Партије
Предметна јавна набавка обликована је у две партије и то:
Партија 1.- Јела са роштиља и рибљи специјалитети
Партија 2.- Национална јела и печења
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије, као и то да наведе које партије су у питању.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.
У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако
да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Свака партија ће бити предмет посебног уговора.
Понуђач доставља доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку
(обрасци из документације) у једном примерку, a Образац понуде, за сваку партију
појединачно.
5.4. Понуде са варијантама
Понуде са варијантама нису дозвољене.
5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде
У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама понуђач може у року
за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или
повлачење понуде је пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив
понуде пре истека рока за подношење понуда. Измена, допуна и опозив понуде врше се
на начин на који се и подноси понуда. По истеку рока за подношење понуда се не може
мењати, допуњивати нити опозвати.
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5.6. Учествовање у заједничкој понуди или понуди са подизвођачем
У складу са чланом 87. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач који је
самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
5.7. Испуњеност услова од стране подизвођача
Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери
подизвођачу, у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу, назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
понуђачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће
извршити преко понуђача (Поглавље 7.2).
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће
бити наведен у уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без
обзира на број подизвођача.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, а које
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије
претходну сагласност наручиоца
Понуђач који наступа са подизвођачем мора да самостално испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН и додатне услове одређене за
финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет, а подизвођач мора
самостално да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4)ЗЈН .
Као доказ за испуњење ових услова понуђач доставља попуњену, потписану и
оверену Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке када понуђач
наступа са подизвођачем (Поглавље . 7.2).
5.8. Испуњеност услова у заједничкој понуди
Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 81. став 4.ЗЈН-а.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове из члана испуњавају заједно, што се
доказује достављањем попуњене, потписане и оверене Изјаве о испуњености услова за
учешће у поступку јавне набавке–када понуђач наступа самостално или у заједничкој
понуди (Поглавље 7.1).
5.9. Захтеви од значаја за прихватљивост понуде
Понуђене услуге морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и
задатим техничким карактеристикама.
Рачун се испоставља по свакој пруженој услузи појединачно.
Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног по
извршеној услузи. Максималан рок за плаћање је 45 дана. Не може се прихватити
понуђено авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање
биће одбијена као неприхватљива.
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Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до,
сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се
сматрат неприхватљивом.
5.10. Цена
Цена мора бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност, са свим
зависним трошковима.
Након закључења уговора о јавној набавци, могућа је промена цена или других
битних елемената уговора, само из објективних разлога који су јасно одређени у
моделу уговора, односно предвиђени посебним прописима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у
складу са чл. 92. ЗЈН.
Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у
складу са понуђеним условима.

језику.

5.11. Подаци о органима код којих се могу добити подаци у вези са
извршењем уговора када је позив објављен на страном језику
У предметном поступку јавне набавке јавни позив није објављен на страном

5.12. Средства финансијског обезбеђења
За овај поступак јавне набавке неће се користити средства финансијског обезбеђења
којим ће понуђач обезбедити испуњење својих обавеза.
5.13. Одређивање поверљивости
Предметна набавка не садржи поверљиве податке, које наручилац ставља на
располагање понуђачима, као и њиховим подизвођачима.
5.14. Додатне информације и појашњења
Понуђач може у писаном облику на адресу Електронски факултет у Нишу,
Александра Mедведева 14, Ниш, или факсом на број 018/588-399 или на е-маил
адресу: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs тражити додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуда.
Факултет ће на захтеве понуђача одговорити у писаном облику у року од три
дана од дана пријема захтева понуђача, и истовремено ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници линк-јавне набавке. На истом
месту ће се објавити и измене и допуне конкурсне документације, уколико их буде
било.
Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану
20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште, факса или поште;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа,
што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
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5.15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Електронски факултет у Нишу може, после отварања понуде, да у писменом
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, и
вредновању понуде, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. ЗЈН).
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 такву
понуду одбити као неприхватљиву.
5.16.Додатно обезбеђење
Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету јавне набавке за који је
понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати од тог понуђача у случају
да му буде додељен уговор додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза и то:
-уредно потписану и регистровану сопствену меницу, без жираната у корист
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 15% од процењене
вредности набавке, са клаузулом «без протеста» и «по виђењу», на име доброг
извршења посла.
5.17. Елементи о којима ће се преговарати и начин преговарања
Не постоје елементи о којима ће се преговарати.
5.18. Критеријум за оцену
Одлука о избору најповољније понуде за јавну набавку услуге ресторана за 2015.
годину, донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
5.19. Две или више понуда са једнаким бројем пондера
Уколико након извршеног рангирања, две или више понуда имају исту цену
биће изабрана она понуда која је прва примљена и заведена у писарници Наручиоца.
5.20. Поштовање важећих прописа
Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне
својине (Изјава –Поглавље 11).
5.21. Коришћење патената и права интелектуалне својине
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач (Изјава –Поглавље 12).
5.22. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права подноси се (насловљава) Републичкој комисији, а
предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом 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 најкасније три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике
Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016,
сврха уплате: републичка административна такса, прималац уплате: буџет Републике
Србије) уплати таксу у износу од 40.000,00 динара.
5.23. Закључење уговора
Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од дана истека
рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.ЗЈН, а у случају из члана
112. став 2. тачка 5. ЗЈН у року од 10 дана од дана пријема одлуке о додели уговора.
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6. О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е
за јавну набавку услуге ресторана за 2015. годину

Понуду дајемо (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) понуда са подизвођачем
Партија 1. Јела са роштиља и рибљи специјалитети
ОКВИРНИ МЕНИ
Количина
Цена (без ПДВ-а)
200 гр.
Ордевер
200 гр.
Пита зељаница
150 гр.
Мешана сезонска салата
200 гр.
Пуњене печурке
150 гр.
Урнебес
100 гр.
Печеница
300 гр.
Бела вешалица
150 гр.
Пљескавица мала
300 гр.
Свињски ражњићи
300 гр.
Пилећи ражњићи
300 гр.
Ћевапи (10 ком.)
200 гр.
Гурмански уштипци
150 гр.
Салата од туњевине
150 гр.
Салата од филеа-ослић
200 гр.
Рибљи крокети
250 гр.
Пастрмка на жару
250 гр.
Пржени лосос
200 гр.
Пуњене печурке
100 гр.
Лепиња
Виљамовка
0,05 л.
Виски
0,05 л.
Пиво домаће
0,5 л.
Пиво домаће
0,3 л.
Пиво страно
0,5 л
Црно вино домаће
1 л.
Бело вино домаће
1 л.
1 л.
Црно вино страно
Бело вино страно
1 л.
ком.
Баклава
ком.
Воћна салата
ком.
Кафа обична
УКУПНА ЦЕНА ЗА ОКВИРНИ МЕНИ (без ПДВ-а)
УКУПНА ЦЕНА ЗА ОКВИРНИ МЕНИ (са ПДВ-ом)
Рок плаћања
Рок важења понуде

дана од дана пријема рачуна по извреним услугама (не дуже од 45 дана)

(најмање 60 дана oд дана отварања понуда)
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Прилози обрасца понуде:
9 Прилог 1 (подаци о понуђачу),
9 Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и
9 Прилог 3 (подаци о подизвођу)

Датум
.

. 2015. год.

Понуђач

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
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6. О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е
за јавну набавку услуге ресторана за 2015. годину

Понуду дајемо (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) понуда са подизвођачем
Партија 2. Национална јела и печења
ОКВИРНИ МЕНИ
Количина
Цена (без ПДВ-а)
250 гр.
Проја са сиром
Пита зељаница
200 гр.
150 гр.
Мешана сезонска салата
150 гр.
Свежи купус
200 гр.
Пуњене печурке
150 гр.
Кајмак
100 гр.
Свињска пршута
150 гр.
Урнебес
Прасеће печење
1 кг.
1 кг.
Јагњеће печење
100 гр.
Лепиња
0,05 л.
Виљамовка
0,05 л.
Виски
0,5 л.
Пиво домаће
0,3 л.
Пиво домаће
0,5 л
Пиво страно
1 л.
Црно вино домаће
1л.
Бело вино домаће
1л.
Црно вино страно
1л.
Бело вино страно
ком.
Баклава
ком.
Воћна салата
ком.
Кафа обична
УКУПНА ЦЕНА ЗА ОКВИРНИ МЕНИ (без ПДВ-а)
УКУПНА ЦЕНА ЗА ОКВИРНИ МЕНИ (са ПДВ-ом)

Напомена:Молимо Вас да цене дате за тражену грамажу без обзира на чињеницу да ли
ваше порције имају већу или мању грамажу, ради лакшег упоређивања понуда
Рок плаћања

дана од дана пријема рачуна по извреним услугама (не дуже од 45 дана)

Рок важења понуде

(најмање 60 дана oд дана отварања понуда)

Прилози обрасца понуде:
9 Прилог 1 (подаци о понуђачу),
9 Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и
9 Прилог 3 (подаци о подизвођу)

Датум
.

. 2015. год.

Понуђач

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
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ПРИЛОГ 1
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(КАДА НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)
Пословно име понуђача:
Адреса седишта:
Особа за контакт:
Е-маил адреса:
Телефон/Мобилни телефон:
Факс:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број (ПИБ)
Број рачуна и банка где је отворен
Заступник понуђача наведен у Агенцији
за привредне регистре који може
потписати уговор

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се
овлашћење заступника понуђача да то лице може потписати уговор.

Датум
.

Понуђач
. 2015. год.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
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ПРИЛОГ 2
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)
Пословно име понуђача:
Адреса седишта:
Особа за контакт:
Е-маил адреса:
Телефон/Мобилни телефон:
Факс:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број (ПИБ)
Број рачуна и банка где је отворен
*Заступник понуђача наведен у
Агенцији за привредне регистре који
може потписати уговор
Има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, наведену у Поглављу 4.
ДА – ОЗНАЧИТИ
(Означава само онај члан групе понуђача коме је поверено извршење овог дела набавке и
ако је дозвола захтевана конкурсном документацијом).
Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се
овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може
потписати уговор
.
*Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе
потписати уговор.
Уколико понуђач наступа са више понуђача ову изјаву копира и доставља за сваког
члана групе понуђача посебно.

Датум
.

Понуђач
. 2015. год.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
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ПРИЛОГ 3
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача:
Адреса седишта:
Особа за контакт:
Е-маил адреса:
Телефон/Мобилни телефон:
Факс:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Број рачуна и банка где је отворен:

Проценат укупне вредности набавке
коју ће поверити овом подизвођачу,
не већи од 50%, и део предмета
набавке који ће извршити преко
овог подизвођача:

Има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, наведену у Поглављу 4.
ДА – ОЗНАЧИТИ
(Означава се само за оног подизвођача коме је поверено извршење овог дела набавке и ако
је дозвола захтевана конкурсном документацијом).

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за
сваког подизвођача посебно.

Датум
.

Понуђач
. 2015. год.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду попуњен модел уговора
потписује овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи.
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Модел уговора
за јавну набавку услуге ресторана за 2015. годину (ЈН 001/15)
-партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиЗакључен у Нишу између следећих уговорних страна:
1.
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, са седиштем у Нишу, ул. Александра
Медведева 14, матични број 07215240, ПИБ 100232259, кога заступа проф. др Драган
Јанковић, декан (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ); и
2.
_, из Ниша, ул.
,
матични број
, ПИБ
_, кога заступа
,
(у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о покретању
поступка јавне набавке број 08/03-001/15 од 12.01.2015. за набавку услуге ресторана за 2015.
годину.
- да је Понуђач доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под
бројем
дана
године, која чини саставни део овог уговора;
године којом се понуда
- да је Наручилац донео Одлуку број
од
понуђача прихвата као најповољнија.
Члан 1.
Предмет овог уговора су услуге ресторана за потребе Електронског факултета у
Нишу, у свему према понуди Извршиоца која је заведена под бројем______, од __________
године.
Члан 2.
Цена за оквирни мени одређена је у понуди Извршиоца из претходног става, која
чини састави део уговора.
Уколико наручилац користи добра која нису наведена у оквирном менију платиће се
према ценовнику Извршиоца који је важећи на дан извршења услуге.
У цену из претходног става овог члана није урачунат порез на додату вредност.
Члан 3.
Овим уговором Извршилац се обавезује да Наручиоцу пружа услуге које су
предмет набавке.
Пружање услуга обављаће се у угоститељском објекту на адреси Извршиоца.
Члан 4.
На име пружених услуга, Наручилац се обавезује да Извршиоцу плаћа обавезу по
рачунима, добијеним након извршене појединачне услуге, и то максимално до укупне
вредности одређене за ове намене.
Рок за измирење обавеза је
дана од дана пријема рачуна.
Уколико Наручилац не измири обавезе у предвиђеном року, дужан је да Извршиоцу за
сваки дан закашњења плати законску затезну камату.
Члан 5.
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који
ће одређивати Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.
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Члан 6.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорне стране и закључује се на период до завршетка поступка набавке за следећу
годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из
става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о чему Наручилац обавештава
Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који настану из овог уговора
решавају споразумно, а уколико то није могуће, решаваће их надлежни суд у Нишу.
Члан 8.
Измене и допуне овог уговора важе само кад се дају у писаној форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 9.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака
уговорна страна задржава по два примерка.

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВРШИЛАЦ

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Директор(предузетник)

Декан Факултета

проф. др Драган Јанковић
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Модел уговора
за јавну набавку услуге ресторана за 2015. годину (ЈН 001/15)
-партија 2. национална јела и печењаЗакључен у Нишу између следећих уговорних страна:
3.
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, са седиштем у Нишу, ул. Александра
Медведева 14, матични број 07215240, ПИБ 100232259, кога заступа проф. др Драган
Јанковић, декан (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ); и
4.
_, из Ниша, ул.
,
матични број
, ПИБ
_, кога заступа
,
(у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о покретању
поступка јавне набавке број 08/03-001/15 од 12.01.2015. за набавку услуге ресторана за 2015.
годину.
- да је Понуђач доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под
бројем
дана
године, која чини саставни део овог уговора;
године којом се понуда
- да је Наручилац донео Одлуку број
од
понуђача прихвата као најповољнија.
Члан 1.
Предмет овог уговора су услуге ресторана за потребе Електронског факултета у
Нишу, у свему према понуди Извршиоца која је заведена под бројем_________, од
___________године.
Члан 2.
Цена за оквирни мени одређена је у понуди Извршиоца из претходног става, која
чини састави део уговора.
Уколико наручилац користи добра која нису наведена у оквирном менију платиће се
према ценовнику Извршиоца који је важећи на дан извршења услуге.
У цену из претходног става овог члана није урачунат порез на додату вредност.
Члан 3.
Овим уговором Извршилац се обавезује да Наручиоцу пружа услуге које су
предмет набавке.
Пружање услуга обављаће се у угоститељском објекту на адреси Наручиоца.
Члан 4.
На име пружених услуга Наручилац се обавезује да Извршиоцу плаћа обавезу по
рачунима, добијеним након извршене појединачне услуге, и то максимално до укупне
вредности одређене за ове намене.
Рок за измирење обавеза је
дана од дана пријема рачуна.
Уколико Наручилац не измири обавезе у предвиђеном року, дужан је да Извршиоцу за
сваки дан закашњења плати законску затезну камату.
Члан 5.
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који
ће одређивати Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.
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Члан 6.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорне стране и
закључује се на период до завршетка поступка набавке за следећу
годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из
става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о чему Наручилац обавештава
Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који настану из овог уговора
решавају споразумно, а уколико то није могуће, решаваће их надлежни суд у Нишу.
Члан 8.
Измене и допуне овог уговора важе само кад се дају у писаној форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 9.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака
уговорна страна задржава по два примерка.

ИЗВРШИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Директор(предузетник)

Декан Факултета

проф. др Драган Јанковић
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
8.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач

из

,

ул.
, са матичним бројем
испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН 001/15 и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
3) Да му није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања
делатности која је предмет јавне набавке, а која је на снази у време објављивања односно слања
позива за подношење понуда;
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.
5) Располаже неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским
капацитетом
- да је понуђач у претходној пословној години (2013.година) остварио приход
од пружања услуга који је већи од 900.000,00 динара;
- да се понуђач налази у близини седишта наручиоца и да је у периоду од
претходних пет година пре објављивања позива за достављање понуда извршио предметну
услугу
- да за извршење услуге ресторана располаже кухињом и салом чији је
капацитет најмање 150 места (за партију 1) и 50 места (за партију 2);
- да у моменту подношења понуде има у радном односу минимум три запослена
лица која раде на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке;
Уколико понуду подноси понуђач самостално овом изјавом доказује да испуњава све
услове из тачке 1 до 6, а ако понуду подноси Група понуђача овом изјавом потврђује се да
сваки понуђач из Групе понуђача испуњава услове из тачке 1 до 4, а услове из тачке 5. да
испуњавају заједно.
Напомена:
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој
понуди испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од
понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.
Датум
.

Понуђач
. 2015. год.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
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8.2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач

из

,

ул.
, са матичним бројем
који наступа са подизвођачем-има испуњава услове утврђене у тачки 2.7. став 5.
конкурсне документације за ЈН бр.001/15, односно да:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
3) Да му није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања
делатности која је предмет јавне набавке, а која је на снази у време објављивања односно слања
позива за подношење понуда;
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.
5) Располаже неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским
капацитетом
- да је понуђач у претходној пословној години (2013.година) остварио приход
од пружања услуга који је већи од 900.000,00 динара;
- да се понуђач налази у близини седишта наручиоца и да је у периоду од
претходних пет година пре објављивања позива за достављање понуда извршио предметну
услугу
- да за извршење услуге ресторана располаже кухињом и салом чији је
капацитет најмање 150 места (за партију 1) и 50 места (за партију 2);
- да у моменту подношења понуде има у радном односу минимум три запослена
лица која раде на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке;

Понуђач који наступа са подизвођачем самостално испуњава услове од тачке 1.
до 5. ове изјаве, а подизвођач од тачке 1. до 4. ове изјаве.
Напомена:
У случају недоумице о томе да ли понуђач и/или подизвођач испуњава неки од
услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе
одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.
Датум
.

Понуђач
. 2015. год.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ИЗЈАВА
О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Као понуђач у предметном поступку јавне набавке услуге ресторана изјављујем

да сам приликом припремања понуде имао следеће трошкове:
Назив трошка

Износ трошка у динарима

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и
структуру 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.

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. Гласник РС” бр. 29/2013) обавезни елемент конкурсне документације.
НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

Датум
.

Понуђач
. 2015. год.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Као понуђач у предметном поступку јавне набавке услуге ресторана изјављујем
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум
.

Понуђач
. 2015. год.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

ИЗЈАВА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.

Датум
.

Понуђач
. 2015. год.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

ИЗЈАВА
У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сносим
накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица.

Датум
.

Понуђач
. 2015. год.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Конкурсна документација за јавну набавку број 001/15- услуге ресторана за 2015. годину

32/34

13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЛИ ПОНУДУ
ПОДНОСИ ЗА ЦЕЛОКУПНУ НАБАВКУ ИЛИ САМО ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ
ПАРТИЈЕ

Понуђач

из

ул.

,

, са матичним бројем

подноси понуду за:

1. Партија 1. „Јела са роштиља и рибљи специјалитети“
2. Партија 2. „Национална јела и печења

(Заокружити партије за које се подноси понуда)

Датум
.

Понуђач
. 2015. год.

М.П.

(потпис и печат овлашћеног лица)
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14.ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

(име и презиме лица које представља понуђача)
из

, ул.

бр.л.к.

овлашћује се да у име

(назив понуђача)

из
, може да учествује у поступку јавне набавке услуге ресторана за потребе
Електронског факултета у Нишу за 2015.г.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку
јавног отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе
се не може користити.

Дана:

.

. 2015. године
ПОНУЂАЧ
(потпис овлашћеног лица)
М.П.
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Уговорена вредност:

1.500.000

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2015

Датум закључења уговора:

05.03.2015

Основни подаци о добављачу:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до завршетка
поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о
чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који ће одређивати
Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Уговорена вредност:

1.500.000

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2015

Датум закључења уговора:

05.03.2015

Основни подаци о добављачу:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до завршетка
поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о
чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који ће одређивати
Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.

На основу члана 55.став 1. тачка 2), 57. и 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012), Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра
Медведева бр. 14, интернет страница www.elfak.ni.ac.rs
Врста поступка јавне набавке : Отворени поступак
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 001/2015 су услуге ресторана за потребе
Електронског факултета у Нишу.Набавка је обликована у две партије и то:
Партија I Јела са роштиља и рибљи специјалитети
Партија II Печења и национална јела
ОРН-55310000-услуживање у ресторанима.
Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:Конкурсна документација као и евентуалнe учињене измене и/или допуне
као и додатна појашњења конкурсне документације се могу преузети са Портала јавних набавки и
интернет странице Електронског факултета www.elfak.ni.ac.rs, односно биће достављена
електронском поштом по пријему захтева понуђача за достављање исте. Заинтересованим лицима
која упуте захтев за достављање конкурсне документације на факс: 018/588-399 или e-mail:
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs , иста ће бити достављена електронском поштом.
Начин подношења понуде и рок: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се

у затвореној коверти овереној печатом на адресу наручиоца: Универзитет у Нишу,
Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш са обавезном назнаком на
лицу коверте: "Понуда за јавну набавку услуге ресторана за 2015. годину“- не отварати,
препоручено поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте
навести назив, адресу и број телефона понуђача до 27.02.2015.године до 09:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
27.02.2015.године у 09:30 часова , на Електронском факултету у Нишу у ул. Александра Медведева
бр.14(канцеларија 104).
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу
овлашћења и исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора , односно о обустави поступка предметне јавне
набавке, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Лице за контакт:
Радица Станковић, службеник за јавне набавке 018/529-612.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE, PO PARTIJAMA
NABAVKA DOBARA
ADMINISTRATIVNA OPREMA, PO PARTIJAMA, ZA POTREBE
ELEKTRONSKOG FAKULTETA U NIŠU
Broj
002/2015

NIŠ, februar 2015 godine

Administrativna oprema

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS” broj 124/12), (u daljem
tekstu: Zakon), člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima
javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS” broj 29/2013), Odluke o
pokretanju otvorenog postupka javne nabavke, po partijama, broj 08/03-002/15 od 02.02.2015.
godine, i Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje otvorenog postupka javne nabavke, po
partijama, broj 08/03-002/15-001 od 0 2 . 0 2 . 2 0 1 5 . godine, Komisija za sprovođenje otvorenog
postupka javne nabavke, po partijama, pripremila je:
KONKURSNU DOKUMENTACIJU
za javnu nabavku dobara
računarska oprema, mrežna oprema, štampači, ugradna oprema, elektronska oprema,
fotografska oprema
Administrativna oprema, po partijama, za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu

Konkursna dokumentacija sadrži:

JAVNA NABAVKA BROJ 002/15

Poglavlje Naziv poglavlja
I
Opšti podaci o javnoj nabavci
II
Podaci o predmetu javne nabavke
III
Vrsta, tehničke karakteristike, količina i opis dobra, kvalitet, isporuke dobara
IV
Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. i 76. Zakona i
uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
V
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
VI
Obrazac ponude za partiju 1
Obrazac ponude za partiju 2
Obrazac ponude za partiju 3
Obrazac ponude za partiju 4
Obrazac ponude za partiju 5
Obrazac ponude za partiju 6
VII
Model ugovora za partiju 1
Model ugovora za partiju 2
Model ugovora za partiju 3
Model ugovora za partiju 4
Model ugovora za partiju 5
Model ugovora za partiju 6
VIII
Obrazac strukture cene za partiju 1 sa uputstvom kako da se popuni
Obrazac strukture cene za partiju 2 sa uputstvom kako da se popuni
Obrazac strukture cene za partiju 3 sa uputstvom kako da se popuni
Obrazac strukture cene za partiju 4 sa uputstvom kako da se popuni
Obrazac strukture cene za partiju 5 sa uputstvom kako da se popuni
Obrazac strukture cene za partiju 6 sa uputstvom kako da se popuni
IX
Obrazac troškova pripreme ponude
X
Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
XI
Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75. st. 2. Zakona
XII
Obrazac izjave o finansijskom obezbeđenju
XIII
Obrazac izjave o registrovanom predstavništvu ‐ servisu
XV
Obrazac izjave o tehničkom kapacitetu
XVI
Obrazac izjave o kadrovskom kapacitetu
U Nišu, februar 2015. godine
Administrativna oprema

I

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu

UNIVERZITET U NIŠU, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU
NIŠ, ALEKSANDRA MEDVEDEVA 14
www.elfak.ni.ac.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, po partijama, u skladu sa Zakonom i
podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke, Zakonom o obligacionim odnosima i
propisima koji regulišu predmetnu materiju.

3. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke su dobra ‐ administrativna oprema.

4. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

4. Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka
Predmetna javna nabavka nije rezervisana.

5. Kontakt

Lice za kontakt: za tehnička pitanja - Dušan Vučković, šef računarsko informacionog centra 018/529373, E-mail dusan.vuckovic@elfak.ni.ac.rs ,Radica Stanković službenik za javne nabavke, 018/
529-621,. E‐mail:radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs

Administrativna oprema

II

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke broj 002/15-administrativna oprema

2. Partije
Predmet javne nabavke je oblikovan po partijama, i to:

partija broj 1 – Ugradna oprema (klima uređaji)
partija broj 2 – Računarska oprema,
partija br3-Štampači
partija broj 4 – Mrežna oprema,
partija broj 5-Elektronska oprema
partija broj 6- Fotografska oprema

III

VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KOLIČINA I OPIS DOBRA, KVALITET, ROK
ISPORUKE DOBARA
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Za partiju broj 1 – UGRADNA OPREMA (KLIMA UREĐAJI)

Galanz klima AUS 12H53R150L2
LG klima inverter CA18AWR/S18AQU
27U/19" rek orman stojeći Netiks E6827
6U/19" rek orman nazidni Netiks W6606
90x55mm KANAL parapetni Kopos PK

6
5
3
4
70

Za partiju broj 2 – RAČUNARSKA OPREMA
Procesor Intel i3 4130
Procesor Intel i5 4440
Procesor Intel i7 4770K

FX-6350 6-Core 3.9GHz (4.2GHz) Black Edition Box
FX-8350 8-Core 4.0GHz Black Edition Box
Motherboard FM2+ GIGABYTE GA-F2A58M-DS2H rev.3.0
Motherboard FM2+ GIGABYTE GA-F2A88X-D3H rev.3.0
Motherboard AM3+ ASUS AM3+ M5A78L-M LX3
Motherboard S775 ASRock 775 2CORE1333 945GC A2 + 2.66GHz CPU
Administrativna oprema

10
10
5
4
4
4
4
5
5

Motherboard S775 ASRock 775 G41M-VS3 R2.0 (M-ATX)
Motherboard S1155 GIGABYTE GA-H81M-S1 rev.2.1
Motherboard S1155 GIGABYTE GA-H81M-S2PV rev.2.0
Motherboard S1155 GIGABYTE GA-Z97-D3H rev.1.1
Motherboard S1150 GIGABYTE GA-H61M-S rev.1.0 bulk
Motherboard S1170 GIGABYTE GA-J1800N-D2P rev.1.0
Motherboard S2011 GIGABYTE GA-X99-UD3 rev.1.0
Transcend JM800QLU-1G 1GB DDR2 800MHz
Transcend JM800QLU-2G 2GB DDR2 800MHz
Transcend JM1333KLN-4G 4GB, DDR3 1333MHz, 240pin
Kingston KVR16S11/2 SODIMM 2GB DDR3 PC1600
Transcend JM1333KSH-4G SODIMM 4GB DDR3 1333MHz
Kingston KVR13N9S8/4 4GB DDR3 PC1333
KINGSTON HyperX Predator (T2) 16GB Kit (4x4GB) DDR4
Kingston KVR16S11S8/4 SODIMM 4GB DDR3 PC1600
Sapphire HD5450 1GB DDR3 PCIe, HDMI, DVI, 64bit
ASUS AMD Radeon R7 250 1GB 128bit R7250-1GD5
ASUS nVidia GeForce GT 720 1GB 64bit GT720
GIGABYTE nVidia GeForce GT 740 2GB 128bit GV-N740
Sapphire HD6450 1GB DDR3 PCIe, HDMI, DVI-D
Asus EN210 1GB DDR3, PCIe, Silent, DVI, HDMI, Low profile
ASUS AMD Radeon R5 230 1GB 64bit R5230-SL-1GD3-L
Gigabyte GV-R645-1GI HD6450 1GB DDR3, DVI, HDMI, Low Profile
Sapphire R7 250 1GB GDDR5 PCIe, HDMI, DVI, 128-bit, With Boost
Logitech K120 Keyboard, YU, USB
MS Industrial KB-01 Tastatura, PS2, YU
MS Industrial BETA Multimedia Tastatura, USB, YU
WD Caviar 5000AAKX 500GB 7200rpm 16MB SATA3
Seagate-Samsung Barracuda ST320DM001 320GB 7200rpm, 16MB, SATA2
TOSHIBA SSHD 1TB + 8GB 2.5", SATA III, 5400rpm, 32MB SEAGATE SSHD 2TB + 8GB 3.5", SATA III, 7200rpm, 64MB SEAGATE SSHD 1TB + 8GB 3.5", SATA III, 7200rpm, 64MB
WD 500GB 2.5" SATA III 16MB 7.200rpm WD5000BPKX
WD 1TB 3.5" SATA III 64MB 7200rpm Black - WD1003FZEX
WD 1TB SATA III, 64MB, 3.5", 7200rpm, Caviar Blue WD 3TB 3.5" SATA III 64MB IntelliPower WD30EFRX
My Passport Ultra 2TB 2.5" plavi eksterni hard disk WDBMWV0020BBL
Chieftec CEB-5325S-U3 2.5" hard disk rack
300GB 2.5" SAS 6Gbps 10.000rpm Hot Plug Fully Assembled Kit 11G
TRANSCEND SSD 128GB, mSATA, SSD370 (Premium)
Intel SSD 180GB 2.5" SATA III 9.5mm SSD 335 Series Reseller Pack SC2CT180A4K5
Kingston 240GB 2.5" SATA III SV300S37A/240G 7mm SSDNow V300 series
Kingston 60GB 2.5" SATA III SV300S3B7A/60G 7mm SSDNow V300 series
Qnap NAS TS-421
Qnap NAS TS-420U
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5
13
13
5
5
2
2
5
5
10
5
10
20
1
10
5
5
15
5
5
2
2
5
5
20
20
5
2
1
5
3
5
2
5
10
5
6
1
2
3
10
10
10
1
1

DELL R320 1TB SATA, 8GB RAM
PSU CoolerMaster G550M 550W napajanje (RS-550-AMAAB1-EU) 3Y
PSU 550W
PSU Chieftec GPS-600A8 600W Full Smart series napajanje
UPS APC SmartUPS 1500 VA
Ventilator AF-0825S 80mm x 80mm x 25mm
Ventilator AF-0925S 92mm x 92mm x 25mm
Ventilator AF-0625S 60mm x 60mm x 25mm
Ventilator AF-1225S 120mm x 120mm x 25mm

KINGSTON 16GB DataTraveler Mini 30 USB 3.0 flash
KINGSTON 16GB DataTraveler R3.0 USB 3.0 flash DTR30/16GB
KINGSTON 32GB DataTraveler SE9 USB 2.0 flash DTSE9H/32GB
KINGSTON CompactFlash 32GB CF/32GB-U2
KINGSTON SDHC 16GB Class 4 SD4/16GB
USB to Serial adapter
GOTOVE KONFIGURACIJE, NOTEBOOK, TABLET
PC Intel Pentium DC G2030, H61, 8GB, 120GB SSD, CM 500W
PC WBS Intel Pentium DC G2030, H61, 8GB, 128GB SSD, LC ATX 500W, MS Case
DELL Vostro 270 MT Core i5-3470, 4GB, 1TB, GT620, 1GB, DVD-RW, WLAN
DELL OptiPlex 3010 MT Core i3-3240 4GB 500GB Ubuntu +
DELL OptiPlex 7010 MT Core i7-3770 4GB 500GB Ubuntu +
DELL Latitude E5540 Core i3-4010U 1.7GHz 4GB 500GB 6-cell Win 7 Pro 64bit 3yr NBD
HP ENVY Recline 23-k210na Touchsmart PC - G9A90EA
HP 250 G3 - J0X92EA
HP ProBook 450 G2 - J4S69EA i5 8GB 1TB
HP ProBook 450 G2 - J4S96EA i7 8GB 750GB
LENOVO ThinkPad T540p - 20BE00B1YA
LENOVO G50-70 - 59431729
DELL Latitude E7440 Core i5-4300U 1.9GHz (2.9GHz) 4GB 500GB 4-Cell Win7 Pro 64bit
3yr
DELL Inspiron 15 (3521) 1017U Dual Core 1.6GHz 2GB 320GB 4-cell crni Ubuntu 3yr
DELL Inspiron 17 (3721) Pentium 2127U 2-Core 1.9GHz 4GB 500GB 4-cell crni Ubuntu
Fujitsu LifeBook AH512 Core i5-2450M 2.5GHz (3.1GHz) 4GB 500GB
Apple iMac 27"
Raspberry PI Model B+ with case, PSU and Memory card
Apple iPad Air 16GB WiFi
Apple New iPad mini retina

1
10
20
10
3
5
5
5
5
20
20
20
5
10
2
10
10
5
5
5
3
1
2
3
3
2
2
2
3
3
1
2
10
2
2

Za partiju broj 3 – Štampači

EPSON LQ-350 matricni štampac

3

EPSON LQ-630 matricni štampac

2

Štampač HP LASERJET M1212nf CE841A

5

Štampač HP LASERJET P2035 CE461A

5

Štampač HP LASERJET M425dw CF288A

4

Štampač HP OJ Pro 8600 Plus DN WiFi e-Ai

3
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EPSON L550 ITS/ciss

3
Za partiju broj 4 – Mrežna oprema

Cisco 3745 SEC-K9

Ubiquity UniFi AP
TP Link WiFi ruter TL-WR940N
DGS-108 8port switch
DES-1016D 16port switch
DES-1024D 24port switch
Media Convertor AT-MC103XL-20
D-Link DGE-528T
Linksys EA6500
Ubiquity bullet M2HP
Ubiquity bullet M5-TI
Ubiquity UniFi Outdoor+
UniFi Security Gateway

Ubiquity nanostation M2
UbiquityToughSwitch PoE Pro TS-8-PRO
Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN
Mikrotik 2011UiAS-2HnD
Mikrotik RB750UP

Mikrotik ruter 493

1
6
5
15
20
20
3
5
2
5
2
2
2
2
2
8
5
6
1

Za partiju broj 5 – Elektronska oprema
Watchguard XTM 330 3year Sec bundle
FLUKE ES-SWUGD-V5
FLUKE GLD-S4013G

BATERIJE ZA UPS
UPS APC SmartUPS 1500 VA
FLUKE GLD-S4015G

1
1
1
20
2
1

Za partiju broj 6 –Fotografska oprema
1
1
1
5
5
4

VEGA EL S 300 elektricno platno
VEGA EL S 240 elektricno platno
VEGA EL S 200 elektricno platno
EPSON EB-W22 projektor
EPSON EB-93H projektor
Vivotek MD7560X dome

Administrativna oprema

Oprema koja je predmet ove javne nabavke mora biti nova, fabrički zapakovana, na visokom nivou
kvaliteta i priloženom odgovarajućom dokumentacijom.

Administrativna oprema

IV

USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA I
UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

1.OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. ZAKONA
Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove
za učešće u postupku javne nabavke definisane članom 75. Zakona, i to:
1) Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (član 75. stav.
1. tačka 1) Zakona);
2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela
protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare(član75.
stav 1. tačka 2) Zakona);
3) Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja
poziva za podnošenje ponude (član 75. stav 1. tačka 3) Zakona);
4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike
Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (člana 75. stav 1. tačka 4) Zakona);
5) Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje
proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne
sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine(član 75. stav 2. Zakona).
Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova
Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, kao ponuđač dokazuje
dostavljanjem sledećih dokaza:
1) izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz registra nadležnog Privrednog
suda;
2) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležnog suda i nadležne policijske uprave
Ministarstva unutrašnjih poslova da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od
krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela
protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita,
krivično delo prevare;
3) potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili
potvrde Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom
društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
4) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i
uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih
prihoda;
Dokaz iz stava 1. tač. 2), 3) i 4) ovog člana ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.
Dokaz iz stava 1. tačka 3) ovog člana mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

* Dokaze od tačke 1) do tačke 4), ponuđač dostavlja za podizvođače, odnosno dostavljaju svi
članovi grupe ponuđača.

2, DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 76. ZAKONA
FINANSIJSKI KAPACITET PONUĐAČA:
Uslov je da ponuđač, podizvođač i svaki član grupe ponuđača u poslednje 3 (tri) obračunske godine
godine (2010, 2011 i 2012 godina) nije poslovao sa gubitkom i da nije bio u blokadi u poslednje 3 (tri)
godine računajući od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki.
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Dokazi koji se dostavljaju su sledeći:
a) Izveštaj o bonitetu za javne nabavke koji izdaje Agencija za privredne registre, koji mora da sadrži:
statusne podatke ponuđača, sažeti bilans stanja i bilans uspeha za prethodne tri obračunske godine,
pokazatelje za ocenu boniteta za prethodne tri obračunske godine i podatke o blokadi za poslednjih 6
meseci do dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki;
b) Potvrda o likvidnosti, koju izdaje Narodna banka Srbije, Odeljenje prinudne naplate, Kragujevac, tel.
034/307884, e‐mail: zahtevzapotvrde@nbs.rs. Potvrda o likvidnosti mora da pokriva period od 3 (tri)
godine računajući od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki;
c) Privredni subjekt koji, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, vodi poslovne knjige po sistemu
prostog knjigovodstva dostavlja:
‐ bilans uspeha, poreski bilans i poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dohodak građana na prihod
od samostalne delatnosti, izdat od strane nadležnog poreskog organa na čijoj teritoriji je registrovao
obavljanje delatnosti za prethodne tri godine;
‐ potvrdu poslovne banke o stvarnom ukupnom prometu na poslovnom – tekućem računu za
prethodne tri obračunske godine i podatke o blokadi za poslednjih 6 meseci do dana objavljivanja
poziva na Portalu javnih nabavki.

NAPOMENE: Navedene dokaze ponuđač dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe
ponuđača
Dokazi za finansijski kapacitet ponuđača moraju biti izdati posle objavljivanja poziva na
Portalu javnih nabavki.
POSLOVNI KAPACITET PONUĐAČA:

Ponuđač nudi opremu proizvođača koji ima registrovano predstavništvo i za koju postoji ovlašćeni
servis na teritoriji Republike Srbije.
Kao dokaz priložiti Izjavu o postojanju predstavništva i servisa, sa podacima o nazivu, adresi i broju
telefona predstavništva i servisa.

TEHNIČKI KAPACITET PONUĐAČA:
Ponuđač u momentu podnošenja ponude poseduje – koristi minimum jedno vozilo za transport
dobara koji su predmet javne nabavke.
*Kao dokaz priložiti izjavu o raspolaganju zahtevanim tehničkim kapacitetom, sa odgovarajućim
traženim prilogom.
KADROVSKI KAPACITET PONUĐAČA:
Ponuđač ima minimum 2 (dva) zaposlena lica (na neodređeno ili određeno veme), koja su u radnom
odnosu kod ponuđača minimum 30 dana pre objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki, na
poslovima koji su u neposrednoj vezi sa predmetom javne nabavke.
* Kao dokaz
priložiti Obrazac 10 "Izjavu o posedovanju stručnih (kadrovskih kapaciteta), sa
odgovarajućim traženim prilozima.
Ako ponuđač ne dostavi sve zahtevane dokaze, njegova ponuda će biti odbijena kao
neprihvatljiva.

Administrativna oprema

Ukoliko Naručilac ima sumnje o dokazima da li ponuđač ispunjava neki od uslova utvrđenih
konkursnom dokumentacijom, Naručilac može od ponuđača tražiti da podnese odgovarajuće
dokumente kojima potvrđuje ispunjenost uslova, kao i da izvrši proveru/uvid na licu mesta.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora
da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne
uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
NAČIN DOSTAVLJANJA DOKAZA
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre
donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije
za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili
pojedinih dokaza.
Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana, ne dostavi na
uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih
organa. Ponuđač je u obavezi da navede u ponudi internet stranicu na kojoj su traženi podaci javno
dostupni. U suprotnom, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima
ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države. Ako
ponuđač nije mogao da pribavi tražena dokumenta u roku za podnošenje ponude, zbog toga što ona do
trenutka podnošenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima države u kojoj ponuđač ima sedište i
ukoliko uz ponudu priloži odgovarajući dokaz za to, naručilac će dozvoliti ponuđaču da naknadno
dostavi tražena dokumenta u primerenom roku.
Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama,
ponuđač može, umesto dokaza, da priloži svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom
odgovornošću, overenu pred sudskim ili organom uprave, javnim beležnikom ili drugim nadležnim
organom te države.
Ponuđač je dužan da, bez odlaganja, pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa
ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno
zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na
propisani način.
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V

UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA
Ponuda mora da bude sačinjena na srpskom jeziku.

2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA
Ponuđač može da dostavi ponudu za jednu ili više partija.
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascu iz konkursne dokumentacije i
mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena – otkucana ili napisana neizbrisivim mastilom,
potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponuđač načini grešku u
popunjavanju, dužan je da grešku, odnosno pogrešan tekst, precrta jednom horizontalnom crtom i
pravilno popuni, tj. upiše novi tekst, a mesto načinjene greške parafira i overi pečatom.
Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo
konkursne dokumentacije. Podaci koji nisu upisani u priložene obrasce, odnosno podaci koji su
upisani mimo obrazaca neće se uvažiti, i takva ponuda će biti odbijena.
Ponuda sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se neposredno ili putem pošte, u zapečaćenoj
koverti, na adresu naručioca ‐ Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva
broj 14, sa naznakom na licu koverte »PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA ‐ ADMINISTRATIVNA
OPREMA, BROJ 002/2015, PARTIJA BROJ
‐ NE OTVARATI«, poštom ili lično preko pisarnice,
svakog radnog dana od 09 – 12 sati, kancelarija broj 11, prizemlje. Na poleđini koverte obavezno
navesti naziv i adresu ponuđača, broj telefona, ime i prezime lica za kontakt. U slučaju da ponudu
podnosi grupa ponuđača, na poleđini koverte je potrebno naznačiti da se radi o grupi
ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi, broj telefona, ime i prezime lica
za kontakt.
Koverta mora biti tako zatvorena da se, prilikom otvaranja, sa sigurnošću može utvrditi da se otvara
prvi put.
Naručilac će po prijemu određene ponude, na koverti u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema
i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena
neposredno, naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu, naručilac će
navesti datum i sat prijema ponude.
Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 26.03.2015. godine do
09,00 časova.
Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je
primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.
Naručilac će odbiti sve neblagovremene ponude, koje će nakon okončanja postupka otvaranja ponuda,
neotvorene vratiti ponuđaču sa naznakom na koverti ponude da je neblagovremena.
Obavezna sadržina ponude.
Prilikom podnošenja ponude ponuđač je dužan da, uz ponudu, dostavi:
- popunjen, potpisan i pečatom overen Obrazac ponude sa tabelom (Obrazac broj 1.);
- Model ugovora, popunjen na svim mestima gde je to predviđeno, potpisan i pečatom overen
na poslednjoj strani modela ugovora, čime ponuđač potvrđuje da prihvata elemente modela
ugovora.
- popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Struktura cene (Obrezac broj 2);
- popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac broj 4.);
- popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o poštovanju obaveza iz člana 75. stav 2.
Zakona (Obrazac broj 5.);
- popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o o finansijskom obezbeđenju (Obrazac
broj 6);
- popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o registgrovanom predstvništvu – servisu
(Obrazac broj 7);
- popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o tehničkom kapacitetu (Obrazac broj 8) i
- popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o kadrovskom kapacitetu (Obrazac brouj
9).
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Ponuda može da sadrži popunjen,
ponude (Obrazac broj 3.).

potpisan i pečatom overen obrazac Troškovi pripremanja

3. PARTIJE
Predmet javne nabavke oblikovan je po partijama.
4. PONUDA SA VARIJANTAMA
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji
je određen za podnošenje ponude.
Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno
dostavlja.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu Naručioca – Univerzitet u Nišu,
Elektronski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva broj 14, sa naznakom: „Izmena ponude za javnu
nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br. 002/15 – NE OTVARATI
”ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br. 002/15 – NE
OTVARATI”
„Opoziv ponude za javnu nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br. 002/15 – NE
OTVARATI” ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br.
002/15 – NE OTVARATI ””.
Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na
koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u
zajedničkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da opozove niti da menja svoju ponudu.
6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
U Obrascu ponude ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu
samostalno, sa podizvođačem ili kao zajedničku ponudu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje kao podizvođač ili u
zajedničkoj ponudi, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
Naručilac će odbiti sve ponude koje su podnete suprotno zabrani iz prethodnog stava ove tačke. (član
87. stav 5. Zakona)
7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude, navede da ponudu
podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne
može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.
Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje
nabavke poveriti podizvođaču.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa
podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru o javnoj nabavci.
Ponuđač je dužan da za svakog podizvođača dostavi izjavu o ispunjenosti uslova za učešće u
postupku javne nabavke, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno
izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.
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Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja
ispunjenosti traženih uslova.
8. ZAJEDNIČKA PONUDA
Ponudu može podneti grupa ponuđača.
Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1. do 4.
Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
Grupa ponuđača je dužna da dostavi izjave o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke,
u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim
se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji
obavezno sadrži podatke iz člana 81. stav 4. tačka 1) do 6) Zakona i to podatke o:
‐članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu
ponuđača pred naručiocem,
‐ ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
‐ ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dostaviti sredstvo finansijskog obezbeđenja,
‐ ponuđaču koji će izdati račun,
‐ računu na koji će biti izvršeno plaćanje i
‐ obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.
Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u
ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime, za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj
nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara, za obaveze iz postupka javne nabavke i
ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NAČIN, ROK I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI
PRIHVATLJIVOST PONUDE
Način plaćanja:
Plaćanje će se vršiti prema
ispostavljenim računima od strane ponuđača

Rok isporuke: Rok isporuke 24 sata po prijemu zahteva

Garantni rok: za isporučena dobra navedena u obrascu ponde ne može biti kraći od 3 godine.

Rok važenja ponude: ne može biti kraći od 60 (šezdeset) kalendarskih dana od dana otvaranja
ponude.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da, u pisanom obliku, zatraži od ponuđača
produženje roka važenja ponude.
Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.
10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI
Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim
troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude
uzeti u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.
U ponuđenu cenu ponuđač mora uračunati sve eventualne troškove.
Cena mora biti fiksna i ne može se menjati.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92.
Zakona.
Administrativna oprema

11. PODACI O DRŽAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU ILI SLUŽBI
TERITORIJALNE AUTONOMIJE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE GDE SE MOGU BLAGOVREMENO
DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI
ZAPOŠLJAVANJU, USLOVIMA RADA I SL., A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ
NABAVCI
Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede.
Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu
energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i
socijalne politike.
12. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA
ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA
Izabrani ponuđač se obavezuje da, u momentu zaključenja ugovora, za svaku partiju za koju mu je
dodeljen ugovor, preda naručiocu jednu blanko solo menicu, menično ovlašćenje i kopiju depo
kartona, koja će biti sa klauzulom „bez protesta“ i rokom dospeća „po viđenju“, na iznos od 10% od
ukupne vrednosti ugovora bez PDV‐a, sa rokom važnosti koji je 10 (deset) dana duži od ugovorenog
roka isporuke opreme, kao sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja
ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za dobro izvršenje posla
mora da se produži za isti broj dana za koji će biti produžen rok isporuke opreme. Naručilac će
unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne
obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. Podneta menica ne može da sadrži dodatne
uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.
U slučaju da traži avansno plaćanje, izabrani Ponuđač je dužan da, za svaku partiju za koju mu je
dodeljen ugovor, takođe u momentu zaključenja ugovora, dostavi naručiocu još jednu menicu, za
povraćaj avansnog plaćanja u visini avansa, sa rokom dospeća na dan okončanja isporuke opreme.
Ukoliko ponuđač ne dostavi tražena sredstva obezbeđenja u momentu zaključenja ugovora, ugovor
neće biti zaključen, obzirom da će Naručilac poništiti odluku o dodeli ugovora i ugovor može da dodeli
prvom sledećem najpovoljnijem ponuđaču.
Menice moraju biti registrovane u registru menica Narodne Banke Srbije, a kao dokaz ponuđač mora
da dostavi i kopiju zahteva za registraciju menica, koji je overen od strane poslovne banke ponuđača.
Menice morju biti neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv Naručioca.
Naručilac će menice vratiti po isteku navedenog roka.
U slučaju da Isporučilac ne izvrši svoje ugovorne obaveze, izvrši ih delimično ili kasni sa izvršenjem
ugovornih obaveza, Naručilac će aktivirati menice.
U slučaju realizacije menice, Isporučilac je dužan da, bez odlaganja, dostavi Naručiocu novu blanko
solo menicu, sa odgovarajućim prilozima.
13. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA
RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE
Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.
Naručilac je dužan da:
1. čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi, koji su posebnim propisom
utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi,
2. odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi,
3. čuva kao poslovnu tajnu imena ponuđača, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda.

14. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku [putem pošte na adresu naručioca, elektronske pošte e‐
mail.. radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs.....ili dusan.vuckovic@elfak.ni.ac.rs ili faksom na broj.018/588399, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude,
najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponude.
Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i
istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja upućuje se na adresu naručioca, sa napomenom„Zahtev
za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN broj 002/15”.
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 (osam) ili manje dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju
roka za podnošenje ponuda.
Ako naručilac odgovor, odnosno izmenu ili dopunu konkursne dokumentacije , pošalje elektronskim
putem ili faksom, zahtevaće od zainteresovanog lica da na isti način potvrdi prijem odgovora, što je
zainteresovano lice dužno da učini.
Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje
konkursnu dokumentaciju.
Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije
dozvoljeno.
Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.
15. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD
PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA I DOPUŠTENE ISPRAVKE
Posle otvaranja ponuda naručilac može, prilikom stručne ocene ponuda, da, u pisanom obliku, zahteva
od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju
ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93.
Zakona).
Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod
ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po
pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog
podizvođača.
Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom
razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.
Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.
16. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAČA KOJI SE NALAZI
NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI
Naručilac će ponudu ponuđača koji je na spisku negativnih referenci koji se vodi kod Uprave za javne
nabavke, u skladu sa članom 83. Zakona, odbiti kao neprihvatljivu ako je predmet javne nabavke
istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu.
Ako predmet javne nabavke nije istovrsan predmetu, za koji je ponuđač dobio negativnu referencu,
Naručilac će zahtevati dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza ukoliko takvom ponuđaču
bude dodeljen ugovor.
Ponuđač je dužan da, u momentu zaključenja ugovora, dostavi Naručiocu dodatno obezbeđenje
ispunjenja ugovornih obaveza – blanko solo menicu, registrovanu u Registru menica NBS, sa meničnim
ovlašćenjem i depo kartonom, u vrednosti od 15% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, sa rokom
važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla.

Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za
dobro izvršenje posla mora da se produži.
17. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE
DODELJUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU BODOVA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA
Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma najniže ponuđene cene.

18. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU UGOVORA U
SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM BODOVA ILI ISTOM
PONUĐENOM CENOM
Ukoliko dve ili više ponuda budu imale jednaku najnižu ponuđenu cenu, ugovor će biti dodeljen onom
ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu.

19. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE
SVOJINE TREĆIH LICA
Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine
trećih lica snosi ponuđač.

20. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA
Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, ili poslovno
udruženje u njihovo ime.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu. Primerak zahteva za
zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava se
dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e‐mail. radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs.....ili faksom na
broj.018/588-399 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom.Zahtev za zaštitu prava se može
podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko
Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava
sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na
Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahteva.
Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda
ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane
naručioca najkasnije 3 (tri) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način
dostavljanja. U navedenom slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za
podnošenje ponuda.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz člana 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne
nabavke iz člana 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 5 (pet) dana od dana
prijema odluke.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne
nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka
roka za podnošenje zahteva iz člana 149. stav 3. Zakona, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre
isteka tog roka.
Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog
podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac
zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.
Podnosilac zahteva je dužan da, uz zahtev, dostavi dokaz o uplati takse na račun budžeta Republike
Srbije u iznosu od 80.000,00 dinara (broj računa: 840‐742221843‐57, poziv na broj 50‐016, svrha:
Republička administrativna taksa sa naznakom nabavke na koju se odnosi, korisnik: Budžet Republike
Srbije).
21. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN
Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 (osam)
dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.
U slučaju da je podneta samo jedna ponuda, naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za
podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5.) Zakona.
U slučaju da ponuđač kome je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor, Naručilac može da zaključi
ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

ZA PARTIJU BROJ 1. UGRADNA OPREMA-KLIMA UREĐAJI
Ponuda broj

od

.2015. godine za javnu nabavku dobra‐Ugra dna opr e ma za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj
002/15.

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača
Adresa ponuđača
Matični broj ponuđača

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB)
Šifra registrovane
delatnost
Obveznik PDV

delatnosti

i

(DA/NE)

Ime i prezime osobe za kontakt
Elektronska adresa ponuđača
Telefon

Telefaks
Broj računa ponuđača i naziv banke
Direktor, vlasnik, osnivač

Obrazac 1.

osnovna

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o
svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

NAZIV ARTIKLA

Količina

1. Galanz klima AUS 12H53R150L2

6

2. LG klima inverter CA18AWR/S18AQU

5

3. 27U/19" rek orman stojeći Netiks E6827

3

4. 6U/19" rek orman nazidni Netiks W6606

4

5. 90x55mm KANAL parapetni Kopos PK

Jed. cena

Cena bez
PDV-a

Cena sa PDVom

70

UKUPNO

Ponuda koja ne obuhvati sve tražene proizvode zahtevanih karakteristika, odnosno kod koje ne budu upisane tražene
karakteristike opreme, smatraće se neodgovarajućom i biće odbijena.
1.) Ukupna vrednost ponude iznosi

dinara, (slovima:

bez

(upisati iznos – brojevima i slovima)
uračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno
dinara (slovima:
uračunatim porezom na dodatu vrednost.
Garantni period je:
‐ _____________ godine, od dana isporuke.

) sa

(upisati broj meseci koji ne može biti kraći od garancije proizvođača za tržište Republike Srbije)

Naručilac zadržava pravo da kod proizvođača izvrši proveru dužine garantnog roka za svako ponuđeno dobro, odnosno
opremu.
U slučaju da ustanovi da ponuđeni garantni rok ne odgovara garantnom roku proizvođača (garantni rok ponuđača je kraći), ponuda će
biti odbijena kao neodgovarajuća.
3.) Uslovi plaćanja:
računa.

avans 100%, po zaključenju ugovora, na osnovu avansnog

4.) Servis ‐ vreme otklanjanja kvara je
servisiranja.
(upisati broj dana)
5.) Rok isporuke je:

kalendarskih dana, od početka

6.) Rok važenja ponude je
kalendarskih dana, od dana otvaranja
ponude.
(upisati broj dana, koji ne može biti manji od 60 kalendarskih dana)

U
Dana:

2015. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

VI

OBRAZAC PONUDE

ZA PARTIJU BROJ 2. RAČUNARSKA OPREMA
Ponuda broj

Obrazac broj 1

od
.2015. godine za javnu nabavku dobra‐ Računarska oprema za
potrebe Elektronskog fakulteta , JN broj 002/15.

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača
Adresa ponuđača
Matični broj ponuđača

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB)
Šifra registrovane
delatnost
Obveznik PDV

delatnosti

i

osnovna

(DA/NE)

Ime i prezime osobe za kontakt
Elektronska adresa ponuđača
Telefon

Telefaks
Broj računa ponuđača i naziv banke
Direktor, vlasnik, osnivač

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda
podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu
podnosi grupa ponuđača
Administrativna oprema

22/60

NAZIV
Procesor Intel i3 4130
Procesor Intel i5 4440
Procesor Intel i7 4770K

FX-6350 6-Core 3.9GHz (4.2GHz) Black Edition Box
FX-8350 8-Core 4.0GHz Black Edition Box
Motherboard FM2+ GIGABYTE GA-F2A58M-DS2H rev.3.0
Motherboard FM2+ GIGABYTE GA-F2A88X-D3H rev.3.0
Motherboard AM3+ ASUS AM3+ M5A78L-M LX3
Motherboard S775 ASRock 775 2CORE1333 945GC A2 + 2.66GHz CPU
Motherboard S775 ASRock 775 G41M-VS3 R2.0 (M-ATX)
Motherboard S1155 GIGABYTE GA-H81M-S1 rev.2.1
Motherboard S1155 GIGABYTE GA-H81M-S2PV rev.2.0
Motherboard S1155 GIGABYTE GA-Z97-D3H rev.1.1
Motherboard S1150 GIGABYTE GA-H61M-S rev.1.0 bulk
Motherboard S1170 GIGABYTE GA-J1800N-D2P rev.1.0
Motherboard S2011 GIGABYTE GA-X99-UD3 rev.1.0
Transcend JM800QLU-1G 1GB DDR2 800MHz
Transcend JM800QLU-2G 2GB DDR2 800MHz
Transcend JM1333KLN-4G 4GB, DDR3 1333MHz, 240pin
Kingston KVR16S11/2 SODIMM 2GB DDR3 PC1600
Transcend JM1333KSH-4G SODIMM 4GB DDR3 1333MHz
Kingston KVR13N9S8/4 4GB DDR3 PC1333
KINGSTON HyperX Predator (T2) 16GB Kit (4x4GB) DDR4
Kingston KVR16S11S8/4 SODIMM 4GB DDR3 PC1600
Sapphire HD5450 1GB DDR3 PCIe, HDMI, DVI, 64bit
ASUS AMD Radeon R7 250 1GB 128bit R7250-1GD5
ASUS nVidia GeForce GT 720 1GB 64bit GT720
GIGABYTE nVidia GeForce GT 740 2GB 128bit GV-N740

Količina

Jed. cena

10
10
5
4
4
4
4
5
5
5
13
13
5
5
2
2
5
5
10
5
10
20
1
10
5
5
15
5

Cena bez
PDV-a

Cena sa PDV-OM

Sapphire HD6450 1GB DDR3 PCIe, HDMI, DVI-D
Asus EN210 1GB DDR3, PCIe, Silent, DVI, HDMI, Low profile
ASUS AMD Radeon R5 230 1GB 64bit R5230-SL-1GD3-L
Gigabyte GV-R645-1GI HD6450 1GB DDR3, DVI, HDMI, Low Profile
Sapphire R7 250 1GB GDDR5 PCIe, HDMI, DVI, 128-bit, With Boost
Logitech K120 Keyboard, YU, USB
MS Industrial KB-01 Tastatura, PS2, YU
MS Industrial BETA Multimedia Tastatura, USB, YU
WD Caviar 5000AAKX 500GB 7200rpm 16MB SATA3
Seagate-Samsung Barracuda ST320DM001 320GB 7200rpm, 16MB, SATA2
TOSHIBA SSHD 1TB + 8GB 2.5", SATA III, 5400rpm, 32MB SEAGATE SSHD 2TB + 8GB 3.5", SATA III, 7200rpm, 64MB SEAGATE SSHD 1TB + 8GB 3.5", SATA III, 7200rpm, 64MB
WD 500GB 2.5" SATA III 16MB 7.200rpm WD5000BPKX
WD 1TB 3.5" SATA III 64MB 7200rpm Black - WD1003FZEX
WD 1TB SATA III, 64MB, 3.5", 7200rpm, Caviar Blue WD 3TB 3.5" SATA III 64MB IntelliPower WD30EFRX
My Passport Ultra 2TB 2.5" plavi eksterni hard disk WDBMWV0020BBL
Chieftec CEB-5325S-U3 2.5" hard disk rack
300GB 2.5" SAS 6Gbps 10.000rpm Hot Plug Fully Assembled Kit 11G
TRANSCEND SSD 128GB, mSATA, SSD370 (Premium)
Intel SSD 180GB 2.5" SATA III 9.5mm SSD 335 Series Reseller Pack
SC2CT180A4K5

5
2
2
5
5
20
20
5
2
1
5
3
5
2
5
10
5
6
1
2
3

PSU CoolerMaster G550M 550W napajanje (RS-550-AMAAB1-EU) 3Y

10
10
10
1
1
1
10

PSU 550W

20

Kingston 240GB 2.5" SATA III SV300S37A/240G 7mm SSDNow V300 series
Kingston 60GB 2.5" SATA III SV300S3B7A/60G 7mm SSDNow V300 series
Qnap NAS TS-421
Qnap NAS TS-420U
DELL R320 1TB SATA, 8GB RAM

PSU Chieftec GPS-600A8 600W Full Smart series napajanje
UPS APC SmartUPS 1500 VA
Ventilator AF-0825S 80mm x 80mm x 25mm
Ventilator AF-0925S 92mm x 92mm x 25mm
Ventilator AF-0625S 60mm x 60mm x 25mm
Ventilator AF-1225S 120mm x 120mm x 25mm

KINGSTON 16GB DataTraveler Mini 30 USB 3.0 flash
KINGSTON 16GB DataTraveler R3.0 USB 3.0 flash DTR30/16GB
KINGSTON 32GB DataTraveler SE9 USB 2.0 flash DTSE9H/32GB
KINGSTON CompactFlash 32GB CF/32GB-U2
KINGSTON SDHC 16GB Class 4 SD4/16GB
USB to Serial adapter
GOTOVE KONFIGURACIJE, NOTEBOOK, TABLET
PC Intel Pentium DC G2030, H61, 8GB, 120GB SSD, CM 500W
PC WBS Intel Pentium DC G2030, H61, 8GB, 128GB SSD, LC ATX 500W,
MS Case
DELL Vostro 270 MT Core i5-3470, 4GB, 1TB, GT620, 1GB, DVD-RW, WLAN
DELL OptiPlex 3010 MT Core i3-3240 4GB 500GB Ubuntu +
DELL OptiPlex 7010 MT Core i7-3770 4GB 500GB Ubuntu +
DELL Latitude E5540 Core i3-4010U 1.7GHz 4GB 500GB 6-cell Win 7 Pro
64bit 3yr NBD
HP ENVY Recline 23-k210na Touchsmart PC - G9A90EA
HP 250 G3 - J0X92EA
HP ProBook 450 G2 - J4S69EA i5 8GB 1TB
HP ProBook 450 G2 - J4S96EA i7 8GB 750GB
LENOVO ThinkPad T540p - 20BE00B1YA
LENOVO G50-70 - 59431729
DELL Latitude E7440 Core i5-4300U 1.9GHz (2.9GHz) 4GB 500GB 4-Cell
Win7 Pro 64bit 3yr
DELL Inspiron 15 (3521) 1017U Dual Core 1.6GHz 2GB 320GB 4-cell crni
Ubuntu 3yr

10
3
5
5
5
5
20
20
20
5
10
2
10
10
5
5
5
3
1
2
3
3
2
2
2
3

DELL Inspiron 17 (3721) Pentium 2127U 2-Core 1.9GHz 4GB 500GB 4-cell
crni Ubuntu
Fujitsu LifeBook AH512 Core i5-2450M 2.5GHz (3.1GHz) 4GB 500GB
Apple iMac 27"
Raspberry PI Model B+ with case, PSU and Memory card
Apple iPad Air 16GB WiFi
Apple New iPad mini retina

3
1
2
10
2
2

UKUPNO

Ponuda koja ne obuhvati sve tražene proizvode zahtevanih karakteristika, odnosno kod koje ne budu upisane tražene karakteristike opreme,
smatraće se neodgovarajućom i biće odbijena.
1.) Ukupna vrednost ponude iznosi

dinara, (slovima:
(upisati iznos – brojevima i slovima)
uračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno
dinara (slovima:
dodatu vrednost.
2.) Garantni period je:

godine, od dana isporuke

bez

_) sa uračunatim porezom na

Naručilac zadržava pravo da kod proizvođača izvrši proveru dužine garantnog roka za svako ponuđeno dobro, odnosno opremu.
U slučaju da ustanovi da ponuđeni garantni rok ne odgovara garantnom roku proizvođača (garantni rok ponuđača je kraći), ponuda će biti
odbijena kao neodgovarajuća.
3.) Uslovi plaćanja: avans 100%, po zaključenju ugovora, na osnovu avansnog računa.

4.) Servis ‐ vreme otklanjanja kvara je
kalendarskih dana, od početka servisiranja.
(upisati broj dana)
5.) Rok isporuke je:

6.) Rok važenja ponude je
kalendarskih dana, od dana otvaranja ponude.
(upisati broj dana, koji ne može biti manji od 60 kalendarskih dana)

U
Dana:

2015. godine

M.P.

PONUĐAČ

(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

VI

OBRAZAC PONUDE

ZA PARTIJU BROJ 3. SERVERI I MREŽNA OPREMA ‐

Ponuda broj

Obrazac broj 1

od
.2015. godine za javnu nabavku dobra‐ Mrežna oprema za
potrebe Elektronskog fakulteta , JN broj 002/2015.

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača
Adresa ponuđača
Matični broj ponuđača

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB)
Šifra registrovane
delatnost
Obveznik PDV

delatnosti

i

osnovna

(DA/NE)

Ime i prezime osobe za kontakt
Elektronska adresa ponuđača
Telefon

Telefaks
Broj računa ponuđača i naziv banke
Direktor, vlasnik, osnivač

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda
podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu
podnosi grupa ponuđača

Količina

NAZIV

Jed. cena

Cena bez PDV-a

Cena sa PDV-om

1
6
5
15
20
20
3
5
2
5
2
2
2
2
2
8
5
6
1

Cisco 3745 SEC-K9

Ubiquity UniFi AP
TP Link WiFi ruter TL-WR940N
DGS-108 8port switch
DES-1016D 16port switch
DES-1024D 24port switch
Media Convertor AT-MC103XL-20
D-Link DGE-528T
Linksys EA6500
Ubiquity bullet M2HP
Ubiquity bullet M5-TI
Ubiquity UniFi Outdoor+
UniFi Security Gateway

Ubiquity nanostation M2
UbiquityToughSwitch PoE Pro TS-8-PRO
Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN
Mikrotik 2011UiAS-2HnD
Mikrotik RB750UP

Mikrotik ruter 493
UKUPNO

Ponuda koja ne obuhvati sve tražene proizvode zahtevanih karakteristika, odnosno kod koje ne budu upisane tražene karakteristike opreme,
smatraće se neodgovarajućom i biće odbijena.
1.) Ukupna vrednost ponude iznosi

dinara, (slovima:
(upisati iznos – brojevima i slovima)
uračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno
dinara (slovima:
dodatu vrednost.
2.) Garantni period je

bez

_) sa uračunatim porezom na

upisati broj meseci koji ne može biti kraći od garancije proizvođača za tržište Republike Srbije)
Naručilac zadržava pravo da kod proizvođača izvrši proveru dužine garantnog roka za svako ponuđeno dobro, odnosno opremu.
U slučaju da ustanovi da ponuđeni garantni rok ne odgovara garantnom roku proizvođača (garantni rok ponuđača je kraći), ponuda će biti
odbijena kao neodgovarajuća.
3.) Uslovi plaćanja: avans 100%, po zaključenju ugovora, na osnovu avansnog računa.
4.) Servis ‐ vreme otklanjanja kvara je
kalendarskih dana, od početka servisiranja.
(upisati broj dana)
5.) Rok isporuke je:
6.) Rok važenja ponude je
kalendarskih dana, od dana otvaranja ponude.
(upisati broj dana, koji ne može biti manji od 60 kalendarskih dana

U

Dana:

2015. godine

M.P.

PONUĐAČ

__________________
(potpis ovlašćenog lica)

ZA PARTIJU BROJ 4. ŠTAMPAČI
Ponuda broj
1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača

od
.2015. godine za javnu nabavku dobra‐Šta mpa č i
za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj 002/15.

Adresa ponuđača
Matični broj ponuđača
Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB)
Šifra registrovane
delatnost
Obveznik PDV

delatnosti

i

osnovna

(DA/NE)

Ime i prezime osobe za kontakt
Elektronska adresa ponuđača
Telefon

Telefaks
Broj računa ponuđača i naziv banke
Direktor, vlasnik, osnivač

Administrativna oprema

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim
učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača
NAZIV

Količina

EPSON LQ-350 matricni štampac
EPSON LQ-630 matricni štampac
Štampač HP LASERJET M1212nf CE841A
Štampač HP LASERJET P2035 CE461A
Štampač HP LASERJET M425dw CF288A
Štampač HP OJ Pro 8600 Plus DN WiFi e-Ai
EPSON L550 ITS/ciss

3
2
5
5
4
3
3

Jed. cena

Cena bez PDV-a

Cena sa PDV-om

UKUPNO

Ponuda koja ne obuhvati sve tražene proizvode zahtevanih karakteristika, odnosno kod koje ne budu upisane tražene
karakteristike opreme, smatraće se neodgovarajućom i biće odbijena.
1.) Ukupna vrednost ponude iznosi

dinara, (slovima:
(upisati iznos – brojevima i slovima)
uračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno
dinara (slovima:
porezom na dodatu vrednost.
Administrativna oprema

bez

) sa uračunatim

Garantni period je:
‐ _____________ godine, od dana isporuke.

(upisati broj meseci koji ne može biti kraći od garancije proizvođača za tržište Republike Srbije)

Naručilac zadržava pravo da kod proizvođača izvrši proveru dužine garantnog roka za svako ponuđeno dobro, odnosno opremu.
U slučaju da ustanovi da ponuđeni garantni rok ne odgovara garantnom roku proizvođača (garantni rok ponuđača je kraći), ponuda će biti
odbijena kao neodgovarajuća.
3.) Uslovi plaćanja: avans 100%, po zaključenju ugovora, na osnovu avansnog računa.

4.) Servis ‐ vreme otklanjanja kvara je
kalendarskih dana, od početka servisiranja.
(upisati broj dana)
5.) Rok isporuke je:
6.) Rok važenja ponude je
kalendarskih dana, od dana otvaranja ponude.
(upisati broj dana, koji ne može biti manji od 60 kalendarskih dana)

U
Dana:

2015. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

ZA PARTIJU BROJ 5. ELEKTRONSKA OPREMA
Ponuda broj
1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača

od
.2015. godine za javnu nabavku dobra‐El ek tronsk a oprema
za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj 002/15.

Adresa ponuđača
Matični broj ponuđača
Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB)
Šifra registrovane
delatnost
Obveznik PDV

delatnosti

i

osnovna

(DA/NE)

Ime i prezime osobe za kontakt
Elektronska adresa ponuđača
Telefon

Telefaks
Broj računa ponuđača i naziv banke
Direktor, vlasnik, osnivač

Administrativna oprema

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim
učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

Količina

NAZIV

Jed. cena

Cena BEZ pdv-a

Cena sa PDV-om

1
1
1
20
2
1

Watchguard XTM 330 3year Sec bundle
FLUKE ES-SWUGD-V5
FLUKE GLD-S4013G

BATERIJE ZA UPS
UPS APC SmartUPS 1500 VA
FLUKE GLD-S4015G
UKUPNO

Ponuda koja ne obuhvati sve tražene proizvode zahtevanih karakteristika, odnosno kod koje ne budu upisane tražene
karakteristike opreme, smatraće se neodgovarajućom i biće odbijena.
1.) Ukupna vrednost ponude iznosi

dinara, (slovima:
(upisati iznos – brojevima i slovima)
uračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno
dinara (slovima:
porezom na dodatu vrednost.
Garantni period je:
Administrativna oprema

bez

) sa uračunatim

‐ _____________ godine, od dana isporuke.

(upisati broj meseci koji ne može biti kraći od garancije proizvođača za tržište Republike Srbije)
Naručilac zadržava pravo da kod proizvođača izvrši proveru dužine garantnog roka za svako ponuđeno dobro, odnosno opremu.
U slučaju da ustanovi da ponuđeni garantni rok ne odgovara garantnom roku proizvođača (garantni rok ponuđača je kraći), ponuda će biti
odbijena kao neodgovarajuća.
3.) Uslovi plaćanja: avans 100%, po zaključenju ugovora, na osnovu avansnog računa.

4.) Servis ‐ vreme otklanjanja kvara je
kalendarskih dana, od početka servisiranja.
(upisati broj dana)
5.) Rok isporuke je:
6.) Rok važenja ponude je
kalendarskih dana, od dana otvaranja ponude.
(upisati broj dana, koji ne može biti manji od 60 kalendarskih dana)

U
Dana:

2015. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

ZA PARTIJU BROJ 6. FOTOGRAFSKA OPREMA
Ponuda broj
1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača

od
.2015. godine za javnu nabavku dobra‐F otogra fs k a oprema
za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj 002/15.

Adresa ponuđača
Matični broj ponuđača
Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB)
Šifra registrovane
delatnost
Obveznik PDV

delatnosti

i

osnovna

(DA/NE)

Ime i prezime osobe za kontakt
Elektronska adresa ponuđača
Telefon

Telefaks
Broj računa ponuđača i naziv banke
Direktor, vlasnik, osnivač

Administrativna oprema

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim
učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača
NAZIV

Količina

1
1
1
5
5
4

VEGA EL S 300 elektricno platno
VEGA EL S 240 elektricno platno
VEGA EL S 200 elektricno platno
EPSON EB-W22 projektor
EPSON EB-93H projektor
Vivotek MD7560X dome

Jed. Cena

Cena bez PDV-a

Cena sa PDV-om

UKUPNO

Ponuda koja ne obuhvati sve tražene proizvode zahtevanih karakteristika, odnosno kod koje ne budu upisane tražene
karakteristike opreme, smatraće se neodgovarajućom i biće odbijena.
1.) Ukupna vrednost ponude iznosi

dinara, (slovima:
(upisati iznos – brojevima i slovima)
uračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno
dinara (slovima:
Administrativna oprema

bez

) sa uračunatim

porezom na dodatu vrednost.
Garantni period je:
‐ _____________ godine, od dana isporuke.

(upisati broj meseci koji ne može biti kraći od garancije proizvođača za tržište Republike Srbije)

Naručilac zadržava pravo da kod proizvođača izvrši proveru dužine garantnog roka za svako ponuđeno dobro, odnosno opremu.
U slučaju da ustanovi da ponuđeni garantni rok ne odgovara garantnom roku proizvođača (garantni rok ponuđača je kraći), ponuda će biti
odbijena kao neodgovarajuća.
3.) Uslovi plaćanja: avans 100%, po zaključenju ugovora, na osnovu avansnog računa.

4.) Servis ‐ vreme otklanjanja kvara je
kalendarskih dana, od početka servisiranja.
(upisati broj dana)
5.) Rok isporuke je:
6.) Rok važenja ponude je
kalendarskih dana, od dana otvaranja ponude.
(upisati broj dana, koji ne može biti manji od 60 kalendarskih dana)

U
Dana: _

2015. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

4) PODACI O PODIZVOĐAČU
1)

Naziv podizvođača
Adresa

Matični broj

Poreski identifikacioni broj
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost
Ime i prezime osobe za kontakt

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač

2)

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač
Telefon
Telefaks
e‐mail
Naziv podizvođača
Adresa

Matični broj

Poreski identifikacioni broj
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost
Ime i prezime osobe za kontakt

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač
Telefon
Telefaks
e‐mail
Datum

_____________________________

M. P.

Ponuđač

________________________________

Napomena:
Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose
ponudu sa
podizvođačem, a ukoliko imaju veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se
navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.
Administrativna oprema

5) PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

1)

Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi
Adresa

Matični broj

Poreski identifikacioni broj
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost

2)

Ime i prezime osobe za kontakt
Telefon
Telefaks
e‐mail
Poslovi koji će biti povereni članu grupe
ponuđača
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi
Adresa

Matični broj

Poreski identifikacioni broj
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost
Ime i prezime osobe za kontakt
Telefon
Telefaks
e‐mail
Poslovi koji će biti povereni članu grupe
ponuđača
Datum

_____________________________

M. P.

Ponuđač

________________________________

Napomena:
Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose
zajedničku ponudu, a ukoliko je veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u
tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi
za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

Administrativna oprema

VII

MODEL UGOVORA

UGOVOR ZA NABAVKU DOBARA – RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA – PARTIJA BROJ 1
UGRADNA OPREMA – KLIMA UREDJAJI

Zaključen između:

i

UNIVERZITETA U Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU sa sedištem u Nišu, Aleksandra
Medvedeva 14, PIB 100232259, 07215240, broj računa: 840-1721666-89, Uprava za trezor,
telefon 018/529-105, Telefaks 018/588-399, koga zastupa dekan prof. dr Dragan Janković,
redovni profesor (u daljem tekstu: Naručilac).

............................................................... sa sedištem u .................................., ulica
i broj ...................................,
PIB:.......................... Matični broj ........................................ Broj računa: ............................................ Naziv
koga zastupa............................ (u
banke:......................................, Telefon:............................Telefaks
daljem tekstu: Isporučilac)

Sa podizvođačem/podizvođačima

Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima
(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)

Ugovorne strane saglasno konstatuju:
- da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12) i
podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo otvoreni postupak
javne nabavke, broj 002/2015, čiji su predmet dobra – administrativna oprema, za
partiju broj 1 Ugradna oprema
- da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
_2015 godine,
- da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2015. godine.

Član 1.
Predmet ovog ugovora je nabavka administrativne opremw (u daljem tekstu: oprema) za
partiju broj 1 UGRADNA OPREMA za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, prema konkursnoj
dokumentaciji Naručioca br.
002/15 od februara 2015. godine i prihvaćenoj ponudi Isporučioca br.
od
2015. godine, koje čine sastavni deo ovog ugovora, u iznosu od
dinara (slovima:
i 00/100), bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno
dinara
(slovima:
i 00/100), sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.
Član 2.
Ugovorne strane su saglasne da će se nabavka opreme vršiti prema specifikaciji koja je
sastavni deo ugovora sa jediničnim cenama iskazanim u ponudi Isporučioca iz člana 1. ovog ugovora.
Ugovorene jedinične cene su fiksne i ne podležu promenama.
Administrativna oprema

Član 3.
Isporučilac se obavezuje da garantuje kvalitet opreme u svemu prema uslovima utvrđenim u
zahtevima Naručioca navedenim u konkursnoj dokumentaciji – nov originalan proizvod odgovarajućih
karakteristika i obeležja.

Član 4.
Isporučilac se obavezuje da, bez posebne naknade, isporuči Naručiocu originalnu tehničku
dokumentaciju, uputstvo za upotrebu i održavanje opreme.
Član 5.
Sve troškove obezbeđenja potrebne dokumentacije, uvoza, carine, špedicije, osiguranja i
transporta opreme do ugovorene lokacije isporuke, snosi Isporučilac.
Član 6.
Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos sredstava iz člana 1. ovog ugovora plaća
Isporučiocu preko računa broj:
kod
banke, prema utvrđenoj dinamici
‐ avans u iznosu od 100%, odnosno
dinara , odmah po zaključenju ugovora, na osnovu
ispostavljenog avansnog računa.

Član 7.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme vrši na adresu Naručioca.
Ugovorne strane su saglasne da se isporuka, odnosno prijem opreme, vrši u prisustvu
ovlašćenih predstavnika Naručioca i Isporučioca, o čemu će se sačiniti zapisnik.
Ugovorne strane su takođe saglasne da prijem opreme sa uočenim nedostacima neće biti
izvršen.
Isporučilac se obavezuje da odmah, a najkasnije sutradan, izvrši zamenu opreme po
zahtevanim karakteristikama, shodno članu 3. ovog ugovora.

Član 8.
Isporučilac se obavezuje da će izvršiti isporuku svih ugovorenih količina opreme, ugovorenog
kvaliteta, u ugovorenom roku.
Ukoliko ne izvrši obavezu iz stava 1. ovog člana, Isporučilac je saglasan da Naručiocu, na ime
ugovorne kazne, plati iznos u visini od 1% (jedan procenat) ugovorene vrednosti neisporučenih
količina za svaki dan kašnjenja isporuke, s tim da iznos tako određene kazne ne može biti veći od 10%
(deset procenata) ukupne ugovorene vrednosti.
Delimično izvršenje ugovora, u utvrđenom roku, ne isključuje obavezu Isporučioca da plati
ugovornu kaznu.
Pravo Naručioca na naplatu ugovorne kazne ne utiče na pravo Naručioca da zahteva naknadu
štete.
Ukoliko, krivicom Isporučioca ne dođe do realizacije ovog ugovora, Isporučilac je dužan da
Naručiocu vrati celokupan iznos uplaćenih novčanih sredstava, uvećan za redovnu i zateznu kamatu,
od dana uplate sredstava do konačne isplate.

Član 9.
Isporučilac se obavezuje da za isporučenu opremu obezbedi:
- garanciju, odnosno potpunu funkcionalnost i kvalitet delova opreme i opreme u celini, u
vremenskom trajanju utvrđenom u ponudi,
- potpunu kompatibilnost opreme sa svetskim standardima, kao i da oprema, u momentu
isporuke, bude nova i testirana, prema svim karakteristikama navedenim u ponudi
Isporučioca i bez nedostataka u materijalu i izradi;

Administrativna oprema

-

obezbeđene potrebne rezervne delove, na nivou kompatibilnosti, u garantnom periodu,
koji će se nabavljati prema potrebama Naručioca.

Član 10.
Isporučilac se obavezuje da, u garantnom roku, započne sa opravkom ili zamenom i
otklanjanjem kvarova i nedostataka na isporučenoj opremi, u najkraćem mogućem roku, u dogovoru
kalendarskih dana, računajući od početka
sa Naručiocem, i kvar ‐ nedostatak otkloni u roku od
servisiranja.
Ukoliko Isporučilac ne pristupi otklanjanju kvarova i nedostataka, Naručilac ima pravo da sam
otkloni kvarove i nedostatke ili da ovaj posao poveri trećem licu i da račun o nastalim troškovima
ispostavi Isporučiocu, bez gubitka garancije.
Troškove popravke u garantnom periodu snosi Isporučilac.

Član 11.
Isporučilac se obavezuje da u trenutku zaključenja ovog ugovora dostavi Naručiocu jednu
blanko solo menicu, na iznos od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, koja predstavlja sredstvo
finansijskog obezbeđenja i kojom garantuje uredno ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno
uredno izvršenje ugovorenog posla i eventualno plaćanje ugovorne kazne.
Menica treba da bude sa klauzulom „bez protesta“ i rokom dospeća „po viđenju“ i rokom
važenja 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka isporuke opreme, s tim da eventualni produžetak
roka ima za posledicu produženje roka važnosti menice i meničnog ovlašćenja za isti broj dana za koji
će biti produžen rok.
Isporučilac se takođe obavezuje da, u slučaju iz člana 7. ovog ugovora, takođe u momentu
zaključenja ugovora, dostavi Naručiocu još jednu menicu za povraćaj avansnog plaćanja, u visini
avansa, sa rokom dospeća na dan okončanja isporuke opreme.
Istovremeno, Isporučilac se obavezuje da Naručiocu preda kopiju kartona sa deponovanim
potpisom ovlašćenog lica Isporučioca, ovlašćenje za Naručioca da menice može popuniti u skladu sa
ovim ugovorom, i kopiju zahteva Isporučioca za registraciju menica u Registru menica Narodne Banke
Srbije i ovlašćenja, koji je overen od strane poslovne banke Ispručioca.
Menice moraju biti neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv Naručioca.
Naručilac se obavezuje da menice vrati Isporučiocu po isteku navedenih rokova.
U slučaju da Isporučilac ne izvrši svoje ugovorne obaveze, izvrši ih delimično ili kasni sa
izvršenjem ugovornih obaveza, Naručilac će aktivirati menice.
U slučaju realizacije menice, Isporučilac je dužan da, bez odlaganja, dostavi Naručiocu novu
blanko solo menicu, sa odgovarajućim prilozima.

Član 12.
Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor raskida u sledećim slučajevima:
‐ ako Isporučilac ne isporuči opremu po kvalitetu, količini, ceni i u roku kako je predviđeno ugovorom,
u kom slučaju će biti naplaćena menica na ime naknade troškova Naručioca, a sva isporučena oprema
biće vraćena Isporučiocu;
‐ ako Naručilac ne izmiri svoje obaveze shodno ugovoru, u kom slučaju će Isporučilac biti obeštećen
tako da će se za neblagovremenu uplatu obračunati kamata u iznosu rasta cena na malo na mesečnom
nivou;
‐ ukoliko se usled nepredviđenih okolnosti, nastalih nakon zaključenja ovog ugovora (većih
poremećaja na tržištu i slično), ne može ostvariti svrha Ugovora, i
‐ sporazumom ugovornih strana.

Član 13.
Ovaj ugovor se zaključuje za period do okončanja isporuke opreme, u skladu sa ugovorenim
rokovima ili utroškom raspoloživih sredstava.
Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana ima pravo da jednostrano otkaže
ugovor, u svako doba i bez otkaznog roka, ako druga ugovorna strana ne izvršava obaveze na
ugovoreni način i u ugovorenim rokovima, o čemu, u pisanoj formi, obaveštava drugu ugovornu
stranu.

Član 15.
Ugovorne strane su saglasne da se na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, neposredno
primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa kojima je regulisana predmetna
materija.
Član 16.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove rešavaju sporazumno.
Ukoliko to nije moguće, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu.

Član 17.
Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih Naručilac zadržava 4 (četiri)
primerka, a Isporučilac 2 (dva) primerka.

ZA ISPORUČIOCA

ZA NARUČIOCA
Dekan
Dr Dragan Janković, redovni profesor

NAPOMENA:
-

-

Model ugovora ponuđač mora da popuni, potpiše (ovlašćeno lice) i overi pečatom,čime
potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, model ugovora potpisuje i
overava pečatom ponuđač, a u slučaju podnošenja zajedničke ponude, ugovor potpisuje
i overava pečatom onaj ponuđač koji je ovlašćen u ime svih ponuđača iz grupe
ponuđača, saglasno sporazumu koji je grupa ponuđača dostavila uz ponudu.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, odnosno zajedničke ponude, u
modelu ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi
podizvođači.

DODATNA NAPOMENA:
Ako ponuđač, bez opravdanih razloga, odbije da zaključi ugovor, nakon što mu je ugovor
dodeljen, Naručilac će upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference.

VII

MODEL UGOVORA

UGOVOR ZA NABAVKU DOBARA – ADMINISTRATIVNA OPREMA – PARTIJA BROJ 2 -RAČUNARI
Zaključen između:
UNIVERZITETA U Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU sa sedištem u Nišu, Aleksandra Medvedeva
14, PIB 100232259, 07215240, broj računa: 840-1721666-89, Uprava za trezor, telefon 018/529105, Telefaks 018/588-399, koga zastupa dekan prof. dr Dragan Janković, redovni profesor (u daljem
tekstu: Naručilac).
i
............................................................... sa sedištem u
.................................., ulica i broj
..................................., PIB:..........................
Matični
broj
........................................ Broj
računa:
............................................
Naziv
banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks koga zastupa............................
(u daljem tekstu: Isporučilac)

Sa podizvođačem/podizvođačima

Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima

(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12) i
podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo otvoreni postupak javne
nabavke, broj 002/2015, čiji su predmet dobra – administrativna oprema, za partiju broj 2
Računarska oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
_2015 godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2015. godine.

Član 1.
Predmet ovog ugovora je nabavka administrativne opremw (u daljem tekstu: oprema) za partiju broj 2
RAČUNARSKA OPREMA za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, prema konkursnoj dokumentaciji
Naručioca br.002/15 od februara 2015. godine i prihvaćenoj ponudi Isporučioca br.
Od 2015. godine, koje čine sastavni deo ovog ugovora, u iznosu od
dinara (slovima:
i 00/100), bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno dinara (slovima:
i

00/100), sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Član 2.
Ugovorne strane su saglasne da će se nabavka opreme vršiti prema specifikaciji koja je sastavni
deo ugovora sa jediničnim cenama iskazanim u ponudi Isporučioca iz člana 1. ovog ugovora.
Ugovorene jedinične cene su fiksne i ne podležu promenama.
Član 3.
Isporučilac se obavezuje da garantuje kvalitet opreme u svemu prema uslovima utvrđenim u zahtevima
Naručioca navedenim u konkursnoj dokumentaciji – nov originalan proizvod odgovarajućih
karakteristika i obeležja.
Član 4.
Isporučilac se obavezuje da, bez posebne naknade, isporuči Naručiocu originalnu tehničku
dokumentaciju, uputstvo za upotrebu i održavanje opreme.
Član 5.
Sve troškove obezbeđenja potrebne dokumentacije, uvoza, carine, špedicije, osiguranja i transporta
opreme do ugovorene lokacije isporuke, snosi Isporučilac.
Član 6.
Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos sredstava iz člana 1. ovog ugovora plaća
Isporučiocu preko računa broj:
kod
banke, prema utvrđenoj dinamici
‐ avans u iznosu od 100%, odnosno
dinara , odmah po zaključenju ugovora, na osnovu
ispostavljenog avansnog računa.
Član 7.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme vrši na adresu Naručioca.
Ugovorne strane su saglasne da se isporuka, odnosno prijem opreme, vrši u prisustvu
ovlašćenih predstavnika Naručioca i Isporučioca, o čemu će se sačiniti zapisnik.
Ugovorne strane su takođe saglasne da prijem opreme sa uočenim nedostacima neće biti
izvršen.
Isporučilac se obavezuje da odmah, a najkasnije sutradan, izvrši zamenu opreme po zahtevanim
karakteristikama, shodno članu 3. ovog ugovora.
Član 8.
Isporučilac se obavezuje da će izvršiti isporuku svih ugovorenih količina opreme, ugovorenog kvaliteta,
u ugovorenom roku.
Ukoliko ne izvrši obavezu iz stava 1. ovog člana, Isporučilac je saglasan da Naručiocu, na ime
ugovorne kazne, plati iznos u visini od 1% (jedan procenat) ugovorene vrednosti neisporučenih
količina za svaki dan kašnjenja isporuke, s tim da iznos tako određene kazne ne može biti veći od 10%
(deset procenata) ukupne ugovorene vrednosti.

Delimično izvršenje ugovora, u utvrđenom roku, ne isključuje obavezu Isporučioca da plati
ugovornu kaznu.Pravo Naručioca na naplatu ugovorne kazne ne utiče na pravo Naručioca da zahteva
naknadu štete. Ukoliko, krivicom Isporučioca ne dođe do realizacije ovog ugovora, Isporučilac je
dužan da Naručiocu vrati celokupan iznos uplaćenih novčanih sredstava, uvećan za redovnu i zateznu
kamatu, od dana uplate sredstava do konačne isplate.
Član 9.
Isporučilac se obavezuje da za isporučenu opremu obezbedi:
garanciju, odnosno potpunu funkcionalnost i kvalitet delova opreme i opreme u celini, u
vremenskom trajanju utvrđenom u ponudi,
potpunu kompatibilnost opreme sa svetskim standardima, kao i da oprema, u momentu
isporuke, bude nova i testirana, prema svim karakteristikama navedenim u ponudi Isporučioca i bez
nedostataka u materijalu i izradi;
obezbeđene potrebne rezervne delove, na nivou kompatibilnosti, u garantnom periodu,
koji će se nabavljati prema potrebama Naručioca.
Član 10.
Isporučilac se obavezuje da, u garantnom roku, započne sa opravkom ili zamenom i
otklanjanjem kvarova i nedostataka na isporučenoj opremi, u najkraćem mogućem roku, u dogovoru
sa Naručiocem, i kvar ‐ nedostatak otkloni u roku od
kalendarskih dana, računajući od
početka servisiranja.Ukoliko Isporučilac ne pristupi otklanjanju kvarova i nedostataka, Naručilac ima
pravo da sam otkloni kvarove i nedostatke ili da ovaj posao poveri trećem licu i da račun o nastalim
troškovima ispostavi Isporučiocu, bez gubitka garancije.
Troškove popravke u garantnom periodu snosi Isporučilac..
Član 11.
Isporučilac se obavezuje da u trenutku zaključenja ovog ugovora dostavi Naručiocu jednu blanko
solo menicu, na iznos od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, koja predstavlja sredstvo
finansijskog obezbeđenja i kojom garantuje uredno ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno
uredno izvršenje ugovorenog posla i eventualno plaćanje ugovorne kazne.
Menica treba da bude sa klauzulom „bez protesta“ i rokom dospeća „po viđenju“ i rokom
važenja 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka isporuke opreme, s tim da eventualni produžetak
roka ima za posledicu produženje roka važnosti menice i meničnog ovlašćenja za isti broj dana za koji će
biti produžen rok.
Isporučilac se takođe obavezuje da, u slučaju iz člana 7. ovog ugovora, takođe u momentu
zaključenja ugovora, dostavi Naručiocu još jednu menicu za povraćaj avansnog plaćanja, u visini
avansa, sa rokom dospeća na dan okončanja isporuke opreme.
Istovremeno, Isporučilac se obavezuje da Naručiocu preda kopiju kartona sa deponovanim potpisom
ovlašćenog lica Isporučioca, ovlašćenje za Naručioca da menice može popuniti u skladu sa ovim
ugovorom, i kopiju zahteva Isporučioca za registraciju menica u Registru menica Narodne Banke Srbije
i ovlašćenja, koji je overen od strane poslovne banke Ispručioca.
Menice moraju biti neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv Naručioca. Naručilac se obavezuje
da menice vrati Isporučiocu po isteku navedenih rokova.

U slučaju da Isporučilac ne izvrši svoje ugovorne obaveze, izvrši ih delimično ili kasni sa izvršenjem
ugovornih obaveza, Naručilac će aktivirati menice.
U slučaju realizacije menice, Isporučilac je dužan da, bez odlaganja, dostavi Naručiocu novu blanko
solo menicu, sa odgovarajućim prilozima.
Član 12.
Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor raskida u sledećim slučajevima:
‐ ako Isporučilac ne isporuči opremu po kvalitetu, količini, ceni i u roku kako je predviđeno ugovorom, u
kom slučaju će biti naplaćena menica na ime naknade troškova Naručioca, a sva isporučena oprema
biće vraćena Isporučiocu;
‐ ako Naručilac ne izmiri svoje obaveze shodno ugovoru, u kom slučaju će Isporučilac biti obeštećen
tako da će se za neblagovremenu uplatu obračunati kamata u iznosu rasta cena na malo na mesečnom
nivou;
‐ ukoliko se usled nepredviđenih okolnosti, nastalih nakon zaključenja ovog ugovora (većih
poremećaja na tržištu i slično), ne može ostvariti svrha Ugovora, i
‐ sporazumom ugovornih strana.
Član 13.
Ovaj ugovor se zaključuje za period do okončanja isporuke opreme, u skladu sa ugovorenim rokovima ili
utroškom raspoloživih sredstava.
Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana ima pravo da jednostrano otkaže ugovor,
u svako doba i bez otkaznog roka, ako druga ugovorna strana ne izvršava obaveze na
ugovoreni način i u ugovorenim rokovima, o čemu, u pisanoj formi, obaveštava drugu ugovornu
stranu.
Član 14.
Ugovorne strane su saglasne da se na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, neposredno
primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa kojima je regulisana predmetna
materija.

Član 15.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove rešavaju sporazumno.
Ukoliko to nije moguće, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu.
Član 16.
Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih Naručilac zadržava 4 (četiri)
primerka, a Isporučilac 2 (dva) primerka.

ZA ISPORUČIOCA

ZA NARUČIOCA
Dekan

Dr Dragan Janković, redovni profesor

NAPOMENA:
Model ugovora ponuđač mora da popuni, potpiše (ovlašćeno lice) i overi pečatom,čime
potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, model ugovora potpisuje i overava
pečatom ponuđač, a u slučaju podnošenja zajedničke ponude, ugovor potpisuje i overava pečatom onaj
ponuđač koji je ovlašćen u ime svih ponuđača iz grupe ponuđača, saglasno sporazumu koji je grupa
ponuđača dostavila uz ponudu.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, odnosno zajedničke ponude, u modelu
ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi podizvođači.
DODATNA NAPOMENA:
Ako ponuđač, bez opravdanih razloga, odbije da zaključi ugovor, nakon što mu je ugovor dodeljen,
Naručilac će upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference.
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UGOVOR ZA NABAVKU DOBARA – ADMINISTRATIVNA OPREMA – PARTIJA BROJ 3
MREŽNA OPREMA
Zaključen između:
UNIVERZITETA U Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU sa sedištem u Nišu, Aleksandra Medvedeva
14, PIB 100232259, 07215240, broj računa: 840-1721666-89, Uprava za trezor, telefon 018/529105, Telefaks 018/588-399, koga zastupa dekan prof. dr Dragan Janković, redovni profesor (u daljem
tekstu: Naručilac).
i
............................................................... sa sedištem u
.................................., ulica i broj
..................................., PIB:..........................
Matični
broj
........................................
Broj
računa:
............................................
Naziv banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks koga zastupa............................(u daljem tekstu: Isporučilac)

Sa podizvođačem/podizvođačima

Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima

(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12) i
podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo otvoreni postupak javne
nabavke, broj 002/2015, čiji su predmet dobra – administrativna oprema, za partiju broj 3
Mrežna oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
2015 godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2015. godine.

Član 1.
Predmet ovog ugovora je nabavka administrativne opremw (u daljem tekstu: oprema) za partiju broj 3
MREŽNA OPREMA za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, prema konkursnoj dokumentaciji
Naručioca br.002/15 od februara 2015. godine i prihvaćenoj ponudi Isporučioca br._____
od 2015. godine, koje čine sastavni deo ovog ugovora, u iznosu od _________
dinara (slovima: i
00/100), bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno ______________ dinara(slovima:

i 00/100), sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Član 2.
Ugovorne strane su saglasne da će se nabavka opreme vršiti prema specifikaciji koja je sastavni
deo ugovora sa jediničnim cenama iskazanim u ponudi Isporučioca iz člana 1. ovog ugovora.
Ugovorene jedinične cene su fiksne i ne podležu promenama.
Član 3.
Isporučilac se obavezuje da garantuje kvalitet opreme u svemu prema uslovima utvrđenim u zahtevima
Naručioca navedenim u konkursnoj dokumentaciji – nov originalan proizvod odgovarajućih
karakteristika i obeležja.
Član 4.
Isporučilac se obavezuje da, bez posebne naknade, isporuči Naručiocu originalnu tehničku
dokumentaciju, uputstvo za upotrebu i održavanje opreme.
Član 5.
Sve troškove obezbeđenja potrebne dokumentacije, uvoza, carine, špedicije, osiguranja i transporta
opreme do ugovorene lokacije isporuke, snosi Isporučilac.
Član 6.
Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos sredstava iz člana 1. ovog ugovora plaća
Isporučiocu preko računa broj:
kod
banke, prema utvrđenoj dinamici
‐ avans u iznosu od 100%, odnosno
dinara , odmah po zaključenju ugovora, na osnovu
ispostavljenog avansnog računa.
Član 7.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme vrši na adresu Naručioca.
Ugovorne strane su saglasne da se isporuka, odnosno prijem opreme, vrši u prisustvu
ovlašćenih predstavnika Naručioca i Isporučioca, o čemu će se sačiniti zapisnik.
Ugovorne strane su takođe saglasne da prijem opreme sa uočenim nedostacima neće biti
izvršen. Isporučilac se obavezuje da odmah, a najkasnije sutradan, izvrši zamenu opreme po
zahtevanim karakteristikama, shodno članu 3. ovog ugovora.
Član 8.
Isporučilac se obavezuje da će izvršiti isporuku svih ugovorenih količina opreme, ugovorenog kvaliteta,
u ugovorenom roku.
Ukoliko ne izvrši obavezu iz stava 1. ovog člana, Isporučilac je saglasan da Naručiocu, na ime
ugovorne kazne, plati iznos u visini od 1% (jedan procenat) ugovorene vrednosti neisporučenih
količina za svaki dan kašnjenja isporuke, s tim da iznos tako određene kazne ne može biti veći od 10%
(deset procenata) ukupne ugovorene vrednosti.
Delimično izvršenje ugovora, u utvrđenom roku, ne isključuje obavezu Isporučioca da plati

ugovornu kaznu.
Pravo Naručioca na naplatu ugovorne kazne ne utiče na pravo Naručioca da zahteva naknadu
štete.Ukoliko, krivicom Isporučioca ne dođe do realizacije ovog ugovora, Isporučilac je dužan da
Naručiocu vrati celokupan iznos uplaćenih novčanih sredstava, uvećan za redovnu i zateznu kamatu,
od dana uplate sredstava do konačne isplate.
Član 9.
Isporučilac se obavezuje da za isporučenu opremu obezbedi:
garanciju, odnosno potpunu funkcionalnost i kvalitet delova opreme i opreme u celini, u
vremenskom trajanju utvrđenom u ponudi,
potpunu kompatibilnost opreme sa svetskim standardima, kao i da oprema, u momentu
isporuke, bude nova i testirana, prema svim karakteristikama navedenim u ponudi Isporučioca i bez
nedostataka u materijalu i izradi;
obezbeđene potrebne rezervne delove, na nivou kompatibilnosti, u garantnom periodu,
koji će se nabavljati prema potrebama Naručioca.
Član 10.
Isporučilac se obavezuje da, u garantnom roku, započne sa opravkom ili zamenom i
otklanjanjem kvarova i nedostataka na isporučenoj opremi, u najkraćem mogućem roku, u dogovoru
sa Naručiocem, i kvar ‐ nedostatak otkloni u roku od
servisiranja.kalendarskih
dana,
računajući od početka. Ukoliko Isporučilac ne pristupi otklanjanju kvarova i nedostataka, Naručilac ima
pravo da sam otkloni kvarove i nedostatke ili da ovaj posao poveri trećem licu i da račun o nastalim
troškovima ispostavi Isporučiocu, bez gubitka garancije. Troškove popravke u garantnom periodu snosi
Isporučilac.
Član 11.
Isporučilac se obavezuje da u trenutku zaključenja ovog ugovora dostavi Naručiocu jednu blanko
solo menicu, na iznos od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, koja predstavlja sredstvo
finansijskog obezbeđenja i kojom garantuje uredno ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno
uredno izvršenje ugovorenog posla i eventualno plaćanje ugovorne kazne.
Menica treba da bude sa klauzulom „bez protesta“ i rokom dospeća „po viđenju“ i rokom
važenja 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka isporuke opreme, s tim da eventualni produžetak
roka ima za posledicu produženje roka važnosti menice i meničnog ovlašćenja za isti broj dana za koji će
biti produžen rok.
Isporučilac se takođe obavezuje da, u slučaju iz člana 7. ovog ugovora, takođe u momentu
zaključenja ugovora, dostavi Naručiocu još jednu menicu za povraćaj avansnog plaćanja, u visini
avansa, sa rokom dospeća na dan okončanja isporuke opreme.
Istovremeno, Isporučilac se obavezuje da Naručiocu preda kopiju kartona sa deponovanim potpisom
ovlašćenog lica Isporučioca, ovlašćenje za Naručioca da menice može popuniti u skladu sa ovim
ugovorom, i kopiju zahteva Isporučioca za registraciju menica u Registru menica Narodne Banke Srbije
i ovlašćenja, koji je overen od strane poslovne banke Ispručioca.
Menice moraju biti neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv Naručioca. Naručilac se obavezuje

da menice vrati Isporučiocu po isteku navedenih rokova.
U slučaju da Isporučilac ne izvrši svoje ugovorne obaveze, izvrši ih delimično ili kasni sa izvršenjem
ugovornih obaveza, Naručilac će aktivirati menice.
U slučaju realizacije menice, Isporučilac je dužan da, bez odlaganja, dostavi Naručiocu novu blanko
solo menicu, sa odgovarajućim prilozima.
Član 12.
Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor raskida u sledećim slučajevima:
‐ ako Isporučilac ne isporuči opremu po kvalitetu, količini, ceni i u roku kako je predviđeno ugovorom, u
kom slučaju će biti naplaćena menica na ime naknade troškova Naručioca, a sva isporučena oprema
biće vraćena Isporučiocu;
‐ ako Naručilac ne izmiri svoje obaveze shodno ugovoru, u kom slučaju će Isporučilac biti obeštećen
tako da će se za neblagovremenu uplatu obračunati kamata u iznosu rasta cena na malo na mesečnom
nivou;
‐ ukoliko se usled nepredviđenih okolnosti, nastalih nakon zaključenja ovog ugovora (većih
poremećaja na tržištu i slično), ne može ostvariti svrha Ugovora, i
‐ sporazumom ugovornih strana.
Član 13.
Ovaj ugovor se zaključuje za period do okončanja isporuke opreme, u skladu sa ugovorenim rokovima ili
utroškom raspoloživih sredstava.
Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana ima pravo da jednostrano otkaže ugovor,
u svako doba i bez otkaznog roka, ako druga ugovorna strana ne izvršava obaveze na
ugovoreni način i u ugovorenim rokovima, o čemu, u pisanoj formi, obaveštava drugu ugovornu
stranu.
Član 14.
Ugovorne strane su saglasne da se na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, neposredno
primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa kojima je regulisana predmetna
materija.
Član 15.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove rešavaju sporazumno.
Ukoliko to nije moguće, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu.
Član 16.
Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih Naručilac zadržava 4 (četiri)
primerka, a Isporučilac 2 (dva) primerka.

ZA ISPORUČIOCA

ZA NARUČIOCA
Dekan

Dr Dragan Janković, redovni profesor

NAPOMENA:
Model ugovora ponuđač mora da popuni, potpiše (ovlašćeno lice) i overi pečatom,čime
potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, model ugovora potpisuje i overava
pečatom ponuđač, a u slučaju podnošenja zajedničke ponude, ugovor potpisuje i overava pečatom onaj
ponuđač koji je ovlašćen u ime svih ponuđača iz grupe ponuđača, saglasno sporazumu koji je grupa
ponuđača dostavila uz ponudu.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, odnosno zajedničke ponude, u modelu
ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi podizvođači.
DODATNA NAPOMENA:
Ako ponuđač, bez opravdanih razloga, odbije da zaključi ugovor, nakon što mu je ugovor dodeljen,
Naručilac će upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference.
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UGOVOR ZA NABAVKU DOBARA – ADMINISTRATIVNA OPREMA – PARTIJA BROJ 4
ŠTAMPAČI
Zaključen između:
UNIVERZITETA U Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU sa sedištem uNišu, Aleksandra Medvedeva
14, PIB 100232259, 07215240, broj računa: 840-1721666-89, Uprava za trezor, telefon 018/529105, Telefaks 018/588-399, koga zastupa dekan prof. dr Dragan Janković, redovni profesor (u daljem
tekstu: Naručilac).
i
............................................................... sa sedištem u
.................................., ulica i broj
..................................., PIB:..........................
Matični
broj
........................................
Broj
računa:
............................................
Naziv banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks, koga zastupa............................
(u daljem tekstu: Isporučilac)

Sa podizvođačem/podizvođačima

Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima

(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12) i
podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo otvoreni postupak javne
nabavke, broj 002/2015, čiji su predmet dobra – administrativna oprema, za partiju broj 4
Štampači
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od ________________ 2015 godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2015. godine.

Član 1.
Predmet ovog ugovora je nabavka administrativne opremw (u daljem tekstu: oprema) za partiju broj 4
ŠTAMPAČI za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, prema konkursnoj dokumentaciji Naručioca
br.002/15 od februara 2015. godine i prihvaćenoj ponudi Isporučioca br.
Od 2015.
godine, koje čine sastavni deo ovog ugovora, u iznosu od
dinara (slovima: i
00/100),
bez
obračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno
dinara(slovima:
i
00/100),
sa

uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Član 2.
Ugovorne strane su saglasne da će se nabavka opreme vršiti prema specifikaciji koja je sastavni
deo ugovora sa jediničnim cenama iskazanim u ponudi Isporučioca iz člana 1. ovog ugovora.
Ugovorene jedinične cene su fiksne i ne podležu promenama.
Član 3.
Isporučilac se obavezuje da garantuje kvalitet opreme u svemu prema uslovima utvrđenim u zahtevima
Naručioca navedenim u konkursnoj dokumentaciji – nov originalan proizvod odgovarajućih
karakteristika i obeležja.
Član 4.
Isporučilac se obavezuje da, bez posebne naknade, isporuči Naručiocu originalnu tehničku
dokumentaciju, uputstvo za upotrebu i održavanje opreme.
Član 5.
Sve troškove obezbeđenja potrebne dokumentacije, uvoza, carine, špedicije, osiguranja i transporta
opreme do ugovorene lokacije isporuke, snosi Isporučilac.
Član 6.
Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos sredstava iz člana 1. ovog ugovora plaća
Isporučiocu preko računa broj:
kod
banke, prema utvrđenoj dinamici
‐ avans u iznosu od 100%, odnosno
dinara , odmah po zaključenju ugovora, na osnovu
ispostavljenog avansnog računa.
Član 7.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme vrši na adresu Naručioca.Ugovorne strane su saglasne
da se isporuka, odnosno prijem opreme, vrši u prisustvu ovlašćenih predstavnika Naručioca i
Isporučioca, o čemu će se sačiniti zapisnik.Ugovorne strane su takođe saglasne da prijem opreme
sa uočenim nedostacima neće biti izvršen.Isporučilac se obavezuje da odmah, a najkasnije
sutradan, izvrši zamenu opreme po zahtevanim karakteristikama, shodno članu 3. ovog ugovora.
Član 8.
Isporučilac se obavezuje da će izvršiti isporuku svih ugovorenih količina opreme, ugovorenog kvaliteta,
u ugovorenom roku.Ukoliko ne izvrši obavezu iz stava 1. ovog člana, Isporučilac je saglasan da
Naručiocu, na imeugovorne kazne, plati iznos u visini od 1% (jedan procenat) ugovorene
vrednosti neisporučenih količina za svaki dan kašnjenja isporuke, s tim da iznos tako određene kazne
ne može biti veći od 10% (deset procenata) ukupne ugovorene vrednosti.
Delimično izvršenje ugovora, u utvrđenom roku, ne isključuje obavezu Isporučioca da plati
ugovornu kaznu.Pravo Naručioca na naplatu ugovorne kazne ne utiče na pravo Naručioca da zahteva
naknadu štete.

Ukoliko, krivicom Isporučioca ne dođe do realizacije ovog ugovora, Isporučilac je dužan da
Naručiocu vrati celokupan iznos uplaćenih novčanih sredstava, uvećan za redovnu i zateznu kamatu,
od dana uplate sredstava do konačne isplate.
Član 9.
Isporučilac se obavezuje da za isporučenu opremu obezbedi:
garanciju, odnosno potpunu funkcionalnost i kvalitet delova opreme i opreme u celini, u
vremenskom trajanju utvrđenom u ponudi,
potpunu kompatibilnost opreme sa svetskim standardima, kao i da oprema, u momentu
isporuke, bude nova i testirana, prema svim karakteristikama navedenim u ponudi Isporučioca i bez
nedostataka u materijalu i izradi;
obezbeđene potrebne rezervne delove, na nivou kompatibilnosti, u garantnom periodu,
koji će se nabavljati prema potrebama Naručioca.
Član 10.
Isporučilac se obavezuje da, u garantnom roku, započne sa opravkom ili zamenom i
otklanjanjem kvarova i nedostataka na isporučenoj opremi, u najkraćem mogućem roku, u dogovoru
sa Naručiocem, i kvar ‐ nedostatak otkloni u roku od
kalendarskih dana, računajući od
početka servisiranja.Ukoliko Isporučilac ne pristupi otklanjanju kvarova i nedostataka, Naručilac ima
pravo da sam otkloni kvarove i nedostatke ili da ovaj posao poveri trećem licu i da račun o nastalim
troškovima ispostavi Isporučiocu, bez gubitka garancije.
Troškove popravke u garantnom periodu snosi Isporučilac.
Član 11.
Isporučilac se obavezuje da u trenutku zaključenja ovog ugovora dostavi Naručiocu jednu blanko
solo menicu, na iznos od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, koja predstavlja sredstvo
finansijskog obezbeđenja i kojom garantuje uredno ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno
uredno izvršenje ugovorenog posla i eventualno plaćanje ugovorne kazne.
Menica treba da bude sa klauzulom „bez protesta“ i rokom dospeća „po viđenju“ i rokom
važenja 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka isporuke opreme, s tim da eventualni produžetak
roka ima za posledicu produženje roka važnosti menice i meničnog ovlašćenja za isti broj dana za koji će
biti produžen rok.
Isporučilac se takođe obavezuje da, u slučaju iz člana 7. ovog ugovora, takođe u momentu
zaključenja ugovora, dostavi Naručiocu još jednu menicu za povraćaj avansnog plaćanja, u visini
avansa, sa rokom dospeća na dan okončanja isporuke opreme.
Istovremeno, Isporučilac se obavezuje da Naručiocu preda kopiju kartona sa deponovanim potpisom
ovlašćenog lica Isporučioca, ovlašćenje za Naručioca da menice može popuniti u skladu sa ovim
ugovorom, i kopiju zahteva Isporučioca za registraciju menica u Registru menica Narodne Banke Srbije
i ovlašćenja, koji je overen od strane poslovne banke Ispručioca.
Menice moraju biti neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv Naručioca. Naručilac se obavezuje

da menice vrati Isporučiocu po isteku navedenih rokova.
U slučaju da Isporučilac ne izvrši svoje ugovorne obaveze, izvrši ih delimično ili kasni sa izvršenjem
ugovornih obaveza, Naručilac će aktivirati menice.
U slučaju realizacije menice, Isporučilac je dužan da, bez odlaganja, dostavi Naručiocu novu blanko
solo menicu, sa odgovarajućim prilozima.
Član 12.
Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor raskida u sledećim slučajevima:
‐ ako Isporučilac ne isporuči opremu po kvalitetu, količini, ceni i u roku kako je predviđeno ugovorom, u
kom slučaju će biti naplaćena menica na ime naknade troškova Naručioca, a sva isporučena oprema
biće vraćena Isporučiocu;
‐ ako Naručilac ne izmiri svoje obaveze shodno ugovoru, u kom slučaju će Isporučilac biti obeštećen
tako da će se za neblagovremenu uplatu obračunati kamata u iznosu rasta cena na malo na mesečnom
nivou;
‐ ukoliko se usled nepredviđenih okolnosti, nastalih nakon zaključenja ovog ugovora (većih
poremećaja na tržištu i slično), ne može ostvariti svrha Ugovora, i
‐ sporazumom ugovornih strana.
Član 13.
Ovaj ugovor se zaključuje za period do okončanja isporuke opreme, u skladu sa ugovorenim rokovima ili
utroškom raspoloživih sredstava.
Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana ima pravo da jednostrano otkaže ugovor,
u svako doba i bez otkaznog roka, ako druga ugovorna strana ne izvršava obaveze na
ugovoreni način i u ugovorenim rokovima, o čemu, u pisanoj formi, obaveštava drugu ugovornu
stranu.
Član 14.
Ugovorne strane su saglasne da se na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, neposredno
primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa kojima je regulisana predmetna
materija.
Član 15.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove rešavaju sporazumno.
Ukoliko to nije moguće, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu.
Član 16.
Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih Naručilac zadržava 4 (četiri)
primerka, a Isporučilac 2 (dva) primerka.

ZA ISPORUČIOCA

ZA NARUČIOCA
Dekan

Dr Dragan Janković, redovni profesor

NAPOMENA:
Model ugovora ponuđač mora da popuni, potpiše (ovlašćeno lice) i overi pečatom,čime
potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, model ugovora potpisuje i overava
pečatom ponuđač, a u slučaju podnošenja zajedničke ponude, ugovor potpisuje i overava pečatom onaj
ponuđač koji je ovlašćen u ime svih ponuđača iz grupe ponuđača, saglasno sporazumu koji je grupa
ponuđača dostavila uz ponudu.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, odnosno zajedničke ponude, u modelu
ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi podizvođači.
DODATNA NAPOMENA:
Ako ponuđač, bez opravdanih razloga, odbije da zaključi ugovor, nakon što mu je ugovor dodeljen,
Naručilac će upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference.
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MODEL UGOVORA

UGOVOR ZA NABAVKU DOBARA – ADMINISTRATIVNA OPREMA – PARTIJA BROJ 5
ELEKTRONSKA OPREMA
Zaključen između:
UNIVERZITETA U Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU sa sedištem uNišu, Aleksandra Medvedeva
14, PIB 100232259, 07215240, broj računa840-1721666-89:, Uprava za trezor, telefon 018/529105, Telefaks 018/588-399, koga zastupa dekan prof. dr Dragan Janković, redovni profesor (u daljem
tekstu: Naručilac).
i
............................................................... sa sedištem u
.................................., ulica i broj
..................................., PIB:..........................
Matični
broj
........................................
Broj
računa:
............................................
Naziv banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks koga zastupa............................(u daljem tekstu: Isporučilac)

Sa podizvođačem/podizvođačima

Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima

(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12) i
podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo otvoreni postupak javne
nabavke, broj 002/2015, čiji su predmet dobra – administrativna oprema, za partiju broj 5
Elektronska oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
2015 godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2015. godine.

Član 1.
Predmet ovog ugovora je nabavka administrativne opremw (u daljem tekstu: oprema) za partiju broj 5
ELEKTRONSKA OPREMA za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, prema konkursnoj dokumentaciji
Naručioca br.002/15 od februara 2015. godine i prihvaćenoj ponudi Isporučioca br.
Od 2015. godine, koje čine sastavni deo ovog ugovora, u iznosu od
dinara (slovima:

i 00/100), bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno
i 00/100), sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

dinara(slovima:

Član 2.
Ugovorne strane su saglasne da će se nabavka opreme vršiti prema specifikaciji koja je sastavni
deo ugovora sa jediničnim cenama iskazanim u ponudi Isporučioca iz člana 1. ovog ugovora.
Ugovorene jedinične cene su fiksne i ne podležu promenama.
Član 3.
Isporučilac se obavezuje da garantuje kvalitet opreme u svemu prema uslovima utvrđenim u zahtevima
Naručioca navedenim u konkursnoj dokumentaciji – nov originalan proizvod odgovarajućih
karakteristika i obeležja.
Član 4.
Isporučilac se obavezuje da, bez posebne naknade, isporuči Naručiocu originalnu tehničku
dokumentaciju, uputstvo za upotrebu i održavanje opreme.
Član 5.
Sve troškove obezbeđenja potrebne dokumentacije, uvoza, carine, špedicije, osiguranja i transporta
opreme do ugovorene lokacije isporuke, snosi Isporučilac.
Član 6.
Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos sredstava iz člana 1. ovog ugovora plaća
Isporučiocu preko računa broj:
kod
banke, prema utvrđenoj dinamici
‐ avans u iznosu od 100%, odnosno
dinara , odmah po zaključenju ugovora, na osnovu
ispostavljenog avansnog računa.
Član 7.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme vrši na adresu Naručioca.
Ugovorne strane su saglasne da se isporuka, odnosno prijem opreme, vrši u prisustvu
ovlašćenih predstavnika Naručioca i Isporučioca, o čemu će se sačiniti zapisnik.
Ugovorne strane su takođe saglasne da prijem opreme sa uočenim nedostacima neće biti
izvršen. Isporučilac se obavezuje da odmah, a najkasnije sutradan, izvrši zamenu opreme po
zahtevanim karakteristikama, shodno članu 3. ovog ugovora.
Član 8.
Isporučilac se obavezuje da će izvršiti isporuku svih ugovorenih količina opreme, ugovorenog kvaliteta,
u ugovorenom roku.Ukoliko ne izvrši obavezu iz stava 1. ovog člana, Isporučilac je saglasan da
Naručiocu, na imeugovorne kazne, plati iznos u visini od 1% (jedan procenat) ugovorene
vrednosti neisporučenih količina za svaki dan kašnjenja isporuke, s tim da iznos tako određene kazne
ne može biti veći od 10% (deset procenata) ukupne ugovorene vrednosti.Delimično izvršenje ugovora,
u utvrđenom roku, ne isključuje obavezu Isporučioca da platiugovornu kaznu.Pravo Naručioca na

naplatu ugovorne kazne ne utiče na pravo Naručioca da zahteva naknadu štete.

Ukoliko, krivicom Isporučioca ne dođe do realizacije ovog ugovora, Isporučilac je dužan da
Naručiocu vrati celokupan iznos uplaćenih novčanih sredstava, uvećan za redovnu i zateznu kamatu,
od dana uplate sredstava do konačne isplate.
Član 9.
Isporučilac se obavezuje da za isporučenu opremu obezbedi:
garanciju, odnosno potpunu funkcionalnost i kvalitet delova opreme i opreme u celini, u
vremenskom trajanju utvrđenom u ponudi,
potpunu kompatibilnost opreme sa svetskim standardima, kao i da oprema, u momentu
isporuke, bude nova i testirana, prema svim karakteristikama navedenim u ponudi Isporučioca i bez
nedostataka u materijalu i izradi;
obezbeđene potrebne rezervne delove, na nivou kompatibilnosti, u garantnom periodu,
koji će se nabavljati prema potrebama Naručioca.
Član 10.
Isporučilac se obavezuje da, u garantnom roku, započne sa opravkom ili zamenom i
otklanjanjem kvarova i nedostataka na isporučenoj opremi, u najkraćem mogućem roku, u dogovoru
sa Naručiocem, i kvar ‐ nedostatak otkloni u roku od
kalendarskih dana, računajući od
početka servisiranja.Ukoliko Isporučilac ne pristupi otklanjanju kvarova i nedostataka, Naručilac ima
pravo da sam otkloni kvarove i nedostatke ili da ovaj posao poveri trećem licu i da račun o nastalim
troškovima ispostavi Isporučiocu, bez gubitka garancije.
Troškove popravke u garantnom periodu snosi Isporučilac.
Član 11.
Isporučilac se obavezuje da u trenutku zaključenja ovog ugovora dostavi Naručiocu jednu blanko
solo menicu, na iznos od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, koja predstavlja sredstvo
finansijskog obezbeđenja i kojom garantuje uredno ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno
uredno izvršenje ugovorenog posla i eventualno plaćanje ugovorne kazne.
Menica treba da bude sa klauzulom „bez protesta“ i rokom dospeća „po viđenju“ i rokom
važenja 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka isporuke opreme, s tim da eventualni produžetak
roka ima za posledicu produženje roka važnosti menice i meničnog ovlašćenja za isti broj dana za koji će
biti produžen rok.
Isporučilac se takođe obavezuje da, u slučaju iz člana 7. ovog ugovora, takođe u momentu
zaključenja ugovora, dostavi Naručiocu još jednu menicu za povraćaj avansnog plaćanja, u visini
avansa, sa rokom dospeća na dan okončanja isporuke opreme.
Istovremeno, Isporučilac se obavezuje da Naručiocu preda kopiju kartona sa deponovanim potpisom
ovlašćenog lica Isporučioca, ovlašćenje za Naručioca da menice može popuniti u skladu sa ovim
ugovorom, i kopiju zahteva Isporučioca za registraciju menica u Registru menica Narodne Banke Srbije
i ovlašćenja, koji je overen od strane poslovne banke Ispručioca.

Menice moraju biti neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv Naručioca. Naručilac se obavezuje
da menice vrati Isporučiocu po isteku navedenih rokova.
U slučaju da Isporučilac ne izvrši svoje ugovorne obaveze, izvrši ih delimično ili kasni sa izvršenjem
ugovornih obaveza, Naručilac će aktivirati menice.
U slučaju realizacije menice, Isporučilac je dužan da, bez odlaganja, dostavi Naručiocu novu blanko
solo menicu, sa odgovarajućim prilozima.
Član 12.
Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor raskida u sledećim slučajevima:
‐ ako Isporučilac ne isporuči opremu po kvalitetu, količini, ceni i u roku kako je predviđeno ugovorom, u
kom slučaju će biti naplaćena menica na ime naknade troškova Naručioca, a sva isporučena oprema
biće vraćena Isporučiocu;
‐ ako Naručilac ne izmiri svoje obaveze shodno ugovoru, u kom slučaju će Isporučilac biti obeštećen
tako da će se za neblagovremenu uplatu obračunati kamata u iznosu rasta cena na malo na mesečnom
nivou;
‐ ukoliko se usled nepredviđenih okolnosti, nastalih nakon zaključenja ovog ugovora (većih
poremećaja na tržištu i slično), ne može ostvariti svrha Ugovora, i
‐ sporazumom ugovornih strana.
Član 13.
Ovaj ugovor se zaključuje za period do okončanja isporuke opreme, u skladu sa ugovorenim rokovima ili
utroškom raspoloživih sredstava.
Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana ima pravo da jednostrano otkaže ugovor,
u svako doba i bez otkaznog roka, ako druga ugovorna strana ne izvršava obaveze na
ugovoreni način i u ugovorenim rokovima, o čemu, u pisanoj formi, obaveštava drugu ugovornu
stranu.
Član 14.
Ugovorne strane su saglasne da se na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, neposredno
primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa kojima je regulisana predmetna
materija.
Član 15.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove rešavaju sporazumno.
Ukoliko to nije moguće, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu.
Član 16.
Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih Naručilac zadržava 4 (četiri)
primerka, a Isporučilac 2 (dva) primerka.

ZA ISPORUČIOCA

ZA NARUČIOCA
Dekan

Dr Dragan Janković, redovni profesor

NAPOMENA:
Model ugovora ponuđač mora da popuni, potpiše (ovlašćeno lice) i overi pečatom,čime
potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, model ugovora potpisuje i overava
pečatom ponuđač, a u slučaju podnošenja zajedničke ponude, ugovor potpisuje i overava pečatom onaj
ponuđač koji je ovlašćen u ime svih ponuđača iz grupe ponuđača, saglasno sporazumu koji je grupa
ponuđača dostavila uz ponudu.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, odnosno zajedničke ponude, u modelu
ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi podizvođači.
DODATNA NAPOMENA:
Ako ponuđač, bez opravdanih razloga, odbije da zaključi ugovor, nakon što mu je ugovor dodeljen,
Naručilac će upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference.
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UGOVOR ZA NABAVKU DOBARA – ADMINISTRATIVNA OPREMA – PARTIJA BROJ 6
FOTOGRAFSKA OPREMA
Zaključen između:
UNIVERZITETA U Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU sa sedištem uNišu, Aleksandra Medvedeva
14, PIB 100232259, 07215240, broj računa: 840-1721666-89, Uprava za trezor, telefon 018/529105, Telefaks 018/588-399, koga zastupa dekan prof. dr Dragan Janković, redovni profesor (u daljem
tekstu: Naručilac).
i
............................................................... sa sedištem u
.................................., ulica i broj
..................................., PIB:..........................
Matični
broj
........................................
Broj
računa:
............................................
Naziv banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks koga zastupa............................(u daljem tekstu: Isporučilac)

Sa podizvođačem/podizvođačima

Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima

(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12) i
podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo otvoreni postupak javne
nabavke, broj 002/2015, čiji su predmet dobra – administrativna oprema, za partiju broj 6
Fotografska oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
_2015 godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2015. godine.

Član 1.
Predmet ovog ugovora je nabavka administrativne opremw (u daljem tekstu: oprema) za partiju broj 6
FOTOGRAFSKA OPREMA za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, prema konkursnoj dokumentaciji
Naručioca br.002/15 od februara 2015. godine i prihvaćenoj ponudi Isporučioca br.
od
2015. godine, koje čine sastavni deo ovog ugovora, u iznosu od
dinara (slovima:

i 00/100), bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno
(slovima:
i 00/100), sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

dinara

Član 2.
Ugovorne strane su saglasne da će se nabavka opreme vršiti prema specifikaciji koja je sastavni
deo ugovora sa jediničnim cenama iskazanim u ponudi Isporučioca iz člana 1. ovog ugovora.
Ugovorene jedinične cene su fiksne i ne podležu promenama.
Član 3.
Isporučilac se obavezuje da garantuje kvalitet opreme u svemu prema uslovima utvrđenim u zahtevima
Naručioca navedenim u konkursnoj dokumentaciji – nov originalan proizvod odgovarajućih
karakteristika i obeležja.
Član 4.
Isporučilac se obavezuje da, bez posebne naknade, isporuči Naručiocu originalnu tehničku
dokumentaciju, uputstvo za upotrebu i održavanje opreme.
Član 5.
Sve troškove obezbeđenja potrebne dokumentacije, uvoza, carine, špedicije, osiguranja i transporta
opreme do ugovorene lokacije isporuke, snosi Isporučilac.
Član 6.
Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos sredstava iz člana 1. ovog ugovora plaća
Isporučiocu preko računa broj:
kod
banke, prema utvrđenoj dinamici
‐ avans u iznosu od 100%, odnosno
dinara , odmah po zaključenju ugovora, na osnovu
ispostavljenog avansnog računa.
Član 7.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme vrši na adresu Naručioca.
Ugovorne strane su saglasne da se isporuka, odnosno prijem opreme, vrši u prisustvu
ovlašćenih predstavnika Naručioca i Isporučioca, o čemu će se sačiniti zapisnik.Ugovorne strane su
takođe saglasne da prijem opreme sa uočenim nedostacima neće biti izvršen. Isporučilac se
obavezuje da odmah, a najkasnije sutradan, izvrši zamenu opreme po zahtevanim karakteristikama,
shodno članu 3. ovog ugovora.
Član 8.
Isporučilac se obavezuje da će izvršiti isporuku svih ugovorenih količina opreme, ugovorenog kvaliteta,
u ugovorenom roku.
Ukoliko ne izvrši obavezu iz stava 1. ovog člana, Isporučilac je saglasan da Naručiocu, na ime
ugovorne kazne, plati iznos u visini od 1% (jedan procenat) ugovorene vrednosti neisporučenih
količina za svaki dan kašnjenja isporuke, s tim da iznos tako određene kazne ne može biti veći od 10%
(deset procenata) ukupne ugovorene vrednosti.Delimično izvršenje ugovora, u utvrđenom roku, ne

isključuje obavezu Isporučioca da plati ugovornu kaznu. Pravo Naručioca na naplatu ugovorne kazne
ne utiče na pravo Naručioca da zahteva naknadu štete.

Ukoliko, krivicom Isporučioca ne dođe do realizacije ovog ugovora, Isporučilac je dužan da
Naručiocu vrati celokupan iznos uplaćenih novčanih sredstava, uvećan za redovnu i zateznu kamatu,
od dana uplate sredstava do konačne isplate.
Član 9.
Isporučilac se obavezuje da za isporučenu opremu obezbedi:
garanciju, odnosno potpunu funkcionalnost i kvalitet delova opreme i opreme u celini, u
vremenskom trajanju utvrđenom u ponudi,
potpunu kompatibilnost opreme sa svetskim standardima, kao i da oprema, u momentu
isporuke, bude nova i testirana, prema svim karakteristikama navedenim u ponudi Isporučioca i bez
nedostataka u materijalu i izradi;
obezbeđene potrebne rezervne delove, na nivou kompatibilnosti, u garantnom periodu,
koji će se nabavljati prema potrebama Naručioca.
Član 10.
Isporučilac se obavezuje da, u garantnom roku, započne sa opravkom ili zamenom i
otklanjanjem kvarova i nedostataka na isporučenoj opremi, u najkraćem mogućem roku, u dogovoru
sa Naručiocem, i kvar ‐ nedostatak otkloni u roku od
kalendarskih dana, računajući od
početka servisiranja. Ukoliko Isporučilac ne pristupi otklanjanju kvarova i nedostataka, Naručilac ima
pravo da sam otkloni kvarove i nedostatke ili da ovaj posao poveri trećem licu i da račun o nastalim
troškovima ispostavi Isporučiocu, bez gubitka garancije.
Troškove popravke u garantnom periodu snosi Isporučilac.
Član 11.
Isporučilac se obavezuje da u trenutku zaključenja ovog ugovora dostavi Naručiocu jednu blanko
solo menicu, na iznos od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, koja predstavlja sredstvo
finansijskog obezbeđenja i kojom garantuje uredno ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno
uredno izvršenje ugovorenog posla i eventualno plaćanje ugovorne kazne.
Menica treba da bude sa klauzulom „bez protesta“ i rokom dospeća „po viđenju“ i rokom
važenja 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka isporuke opreme, s tim da eventualni produžetak
roka ima za posledicu produženje roka važnosti menice i meničnog ovlašćenja za isti broj dana za koji će
biti produžen rok.
Isporučilac se takođe obavezuje da, u slučaju iz člana 7. ovog ugovora, takođe u momentu
zaključenja ugovora, dostavi Naručiocu još jednu menicu za povraćaj avansnog plaćanja, u visini
avansa, sa rokom dospeća na dan okončanja isporuke opreme.
Istovremeno, Isporučilac se obavezuje da Naručiocu preda kopiju kartona sa deponovanim potpisom
ovlašćenog lica Isporučioca, ovlašćenje za Naručioca da menice može popuniti u skladu sa ovim
ugovorom, i kopiju zahteva Isporučioca za registraciju menica u Registru menica Narodne Banke Srbije

i ovlašćenja, koji je overen od strane poslovne banke Ispručioca.
Menice moraju biti neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv Naručioca. Naručilac se obavezuje
da menice vrati Isporučiocu po isteku navedenih rokova.
U slučaju da Isporučilac ne izvrši svoje ugovorne obaveze, izvrši ih delimično ili kasni sa izvršenjem
ugovornih obaveza, Naručilac će aktivirati menice.
U slučaju realizacije menice, Isporučilac je dužan da, bez odlaganja, dostavi Naručiocu novu blanko
solo menicu, sa odgovarajućim prilozima.
Član 12.
Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor raskida u sledećim slučajevima:
‐ ako Isporučilac ne isporuči opremu po kvalitetu, količini, ceni i u roku kako je predviđeno ugovorom, u
kom slučaju će biti naplaćena menica na ime naknade troškova Naručioca, a sva isporučena oprema
biće vraćena Isporučiocu;
‐ ako Naručilac ne izmiri svoje obaveze shodno ugovoru, u kom slučaju će Isporučilac biti obeštećen
tako da će se za neblagovremenu uplatu obračunati kamata u iznosu rasta cena na malo na mesečnom
nivou;
‐ ukoliko se usled nepredviđenih okolnosti, nastalih nakon zaključenja ovog ugovora (većih
poremećaja na tržištu i slično), ne može ostvariti svrha Ugovora, i
‐ sporazumom ugovornih strana.
Član 13.
Ovaj ugovor se zaključuje za period do okončanja isporuke opreme, u skladu sa ugovorenim rokovima ili
utroškom raspoloživih sredstava.
Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana ima pravo da jednostrano otkaže ugovor,
u svako doba i bez otkaznog roka, ako druga ugovorna strana ne izvršava obaveze na
ugovoreni način i u ugovorenim rokovima, o čemu, u pisanoj formi, obaveštava drugu ugovornu
stranu.
Član 14.
Ugovorne strane su saglasne da se na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, neposredno
primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa kojima je regulisana predmetna
materija.
Član 15.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove rešavaju sporazumno.
Ukoliko to nije moguće, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu.
Član 16.
Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih Naručilac zadržava 4 (četiri)
primerka, a Isporučilac 2 (dva) primerka.

ZA ISPORUČIOCA

ZA NARUČIOCA
Dekan

Dr Dragan Janković, redovni profesor

NAPOMENA:
Model ugovora ponuđač mora da popuni, potpiše (ovlašćeno lice) i overi pečatom,čime
potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, model ugovora potpisuje i overava
pečatom ponuđač, a u slučaju podnošenja zajedničke ponude, ugovor potpisuje i overava pečatom onaj
ponuđač koji je ovlašćen u ime svih ponuđača iz grupe ponuđača, saglasno sporazumu koji je grupa
ponuđača dostavila uz ponudu.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, odnosno zajedničke ponude, u modelu
ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi podizvođači.
DODATNA NAPOMENA:
Ako ponuđač, bez opravdanih razloga, odbije da zaključi ugovor, nakon što mu je ugovor dodeljen,
Naručilac
će
upravi
za
javne
nabavke
dostaviti
dokaz
negativne
reference

IX

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona,
dajem

Obrazac broj 3.

[navesti naziv ponuđača],

IZJAVA O TROŠKOVIMA PRIPREME PONUDE
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću u otvorenom postupku javne nabavke dobara –
administrativna oprema, po partijama, za potrebe Elektronskog fakzulteta u Nišu, broj 002/2015,
izjavljujem da sam imao sledeće troškove:
VRSTA TROŠKA

IZNOS TROŠKA U RSD

UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE
Napomena:
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca
naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da
ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim
specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač
tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
U slučaju dostavljanja ovog obrasca ovlašćeno lice ponuđača mora da popuni, potpiše i overi pečatom
Obrazac, ukoliko nastupa samostalno ili sa podizvođačem.

U slučaju dostavljanja ovog obrasca od strane učesnika zajedničke ponude, grupa ponuđača može da
se opredeli da Obrazac popunjavaju, potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili
grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti
Obrazac uz priloženo ovlašćenje koje potpisuju i overavaju pečatom svi ponuđači iz grupe ponuđača.
Dodatna napomena: dostavljanje ove izjave nije obavezno.
Datum:

M.P.

Administrativna oprema

Ponuđač

Obrazac broj 4.
X OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
U skladu sa članom 26. Zakona,

(Naziv ponuđača)

, dajem:

IZJAVU
O NEZAVISNOJ PONUDI
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u otvorenom
postupku javne nabavke dobara – administrativna oprema, po partijama, za potrebe Elektronskog

fakulteta u Nišu,

broj 002/2015, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili

zainteresovanim licima.
Datum:

M.P.

Ponuđač

Napomena: U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će
odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije.Organizacija nadležna za zaštitu
konkurencije može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu, izreći meru zabrane učešća u postupku
javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice, povredilo konkurenciju u
postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u
postupku javne nabavke može trajati do dve godine.Povreda konkurencije predstavlja negativnu
referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka2) Zakona.
Obrazac izjave ovlašćeno lice ponuđača mora da popuni, potpiše i overi pečatom.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem ili zajedničku ponudu, Obrazac izjave mora biti
popunjen, potpisan i overen pečatom od strane ovlašćenog lica svakog podizvođača, odnosno svakog
ponuđača iz grupe ponuđača. Obrazac Izjave kopirati u dovoljnom broju primeraka.

Administrativna oprema

Obrazac broj 5.
XI OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA

U skladu sa članom 26. Zakona,

, dajem:

(Naziv ponuđača)

IZJAVU

O POŠTOVANJU OBAVEZA
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam u otvorenom postupku

javne nabavke dobara – administrativna oprema, po partijama, za potrebe Elektronskog fakulteta

u Nišu,

broj 002/2015, poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na

radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i

garantujem da sam imalac prava intelektualne svojine.
Datum:

M.P.

Ponuđač

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od
strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Administrativna oprema

Obrazac broj 6.
XII OBRAZAC IZJAVE O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
U skladu sa članom 26. Zakona,

, dajem:

(Naziv ponuđača)

IZJAVU O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da ćemo, u trenutku

potpisivanja ugovora, u otvorenom postupku javne nabavke dobara – administrativna oprema, po

partijama, za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, broj 002/2015, dostaviti jednu blanko solo

menicu i menično ovlašćenje za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% od ukupne vrednosti ugovora,

bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, u korist naručioca, sa klauzulom “bez protesta”, rokom

dospeća “po viđenju” i rokom važenja 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka isporuke opreme i

još jednu menicu za povraćaj avansnog plaćanja, u visini avansa, sa rokom dospeća na dan okončanja

isporuke opreme.

Istovremeno se obavezujemo da ćemo, uz sredstva finansijskog obezbeđenja Naručiocu

predati i kopiju kartona sa deponovanim potpisom ovlašćenog lica ponuđača, kao i kopiju zahteva za
registraciju menica u Registru menica Narodne Banke Srbije i ovlašćenja, koji je overen od strane naše
poslovne banke.

Datum:

M.P.

PONUĐAČ
(potpis ovlašćenog lica)

NAPOMENA:
- Ukoliko ponuđač nastupa samostalno ili sa podizvođačem, izjavu potpisuje i overava
pečatom ovlašćeno lice ponuđača.
- Ukoliko ponuđač nastupa sa grupom ponuđača izjavu potpisuje i overava ovlašćeno
lice ovlašćenog člana grupe ponuđača ili ovlašćeno lice ponuđača.

Administrativna oprema

Obrazac broj 7.
XIII OBRAZAC IZJAVE O REGISTROVANOM PREDSTAVNIŠTVU  SERVISU

U skladu sa članom 26. Zakona,

, dajem:

(Naziv ponuđača)

IZJAVU

PONUĐAČA O REGISTROVANOM PREDSTAVNIŠTVU  SERVISU

Izjavljujemo, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

da proizvođač, čiju

opremu nudimo u otvorenom postupku javne nabavke dobara – administrativna oprema, po partijama,

za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, broj 002/2015, ima registrovanopredstavništvo, odnosno

ovlašćeni servis na teritoriji Republike Srbije.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________
(naziv predstavništva – servisa, adresa, broj telefona)
Datum

M.P.

Administrativna oprema

Ponuđač

Obrazac broj 8.
XV OBRAZAC IZJAVE O TEHNIČKOM KAPACITETU

U skladu sa članom 26. Zakona,

, dajem:

(Naziv ponuđača)

IZJAVU

PONUĐAČA O TEHNIČKOM KAPACITETU
Izjavljujemo, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

da u momentu podnošenja

ponude, u otvorenom postupku javne nabavke dobara – administrativna oprema, po partijama, za
potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu,

broj 002/2015, posedujemo

‐ koristimo minimum

vozilo za transport dobara koja su predmet javne nabavke, registarske oznake
.

Datum

M.P.

Prilog: Pravni osnov korišćenja vozila
(saobraćajna dozvola, ugovor).

Administrativna oprema

Ponuđač

jedno

Obrazac broj 9.
XVI OBRAZAC IZJAVE O KADROVSKOM KAPACITETU

U skladu sa članom 26. Zakona,

, dajem:

(Naziv ponuđača)

IZJAVU

PONUĐAČA O KADROVSKOM KAPACITETU
Izjavljujemo, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

da minimum 30 dana

pre

objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki, u otvorenom postupku javne nabavke dobara –
administrativna oprema, po partijama, za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, broj 002/2015,
imamo u radnom odnosu (na neodređeno ili određeno vreme) minimum 2 (dva) zaposlena koji

obavljaju poslove u neposrednoj vezi sa predmetom javne nabavke.

Datum

M.P.

Prilog: ‐ spisak zaposlenih
‐ kopije radnih knjižica i M obrazaca

Administrativna oprema

Ponuđač

Na osnovu člana 63.Stav 1. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik RS broj 124/2012)
UNIVERZITET U NIŠU, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU
Ul. Aleksandra Medvedeva 14
18000 Niš
Dostavlja
Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije
Komisija za javnu nabavku obaveštava sva zainteresovana lica da je izv ršena izmena i dopuna konkursne
dokumentacije za javnu nabavku dobara br.02/2015-administrativna oprema1. Na strani broj 2 Konkursne dokumentacije, u delu-SADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE MENJA
SE POGLAVLJE VIII :Obrazac strukture cene za partiju 1 sa uputstvom kako da se popuni
Obrazac strukture cene za partiju 2 sa uputstvom kako da se popuni
Obrazac strukture cene za partiju 3 sa uputstvom kako da se popuni
Obrazac strukture cene za partiju 4 sa uputstvom kako da se popuni
Obrazac strukture cene za partiju 5 sa uputstvom kako da se popuni
Obrazac strukture cene za partiju 6 sa uputstvom kako da se popuni
2. Na strani 9 Konkursne dokumentacije, u delu 2 DODAT NI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE
NABAVKE IZ ČLANA 76. ZAKONA FINANSIJSKI KAPACITET PONUĐAČA:
Uslov je da ponuđač, podizvođač i svaki član grupe ponuđača u poslednje 3 (tri) obračunske godine godine
(2011, 2012 i 2013 godina) nije poslovao sa gubitkom i da nije bio u blokadi u poslednje 3 (tri) godine računajući
od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki.
3. Na strani 10 Konkursne dokumentacije, u delu- KADROVSKI KAPACITET PONUĐAČA
4. Na strani 12 Konkursne dokumentacije, u delu- Obavezna sadržina ponude.
5. Na strani 14 Konkursne dokumentacije, u deli -9. NAČIN, ROK I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK,
KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST PONUDE
6. Na strani 20 Konkursne dokumentacije, u delu ZA PARTIJU BROJ 1 UGRADNA OPREMA-KLIMA
UREĐAJI - Obrazac 1.
7. Na strani 25 Konkursne dokumentacije, u delu VI OBRAZAC PONUDE ZA PARTIJU BROJ 2
RAČUNARSKA OPREMA - Obrazac broj 1
8. Na strani 29 Konkursne dokumentacije, u delu VI OBRAZAC PONUDE ZA PARTIJU BROJ 3 SERVERI I
MREŽNA OPREMA Obrazac broj 1
9. Na strani 32 Konkursne dokumentacije, u delu VI ZA PARTIJU BROJ 4 ŠTAMPAČI Obrazac broj 1
10. Na strani 35 Konkursne dokumentacije, u delu VI ZA PARTIJU BROJ 5. ELEKTRONSKA OPREMA
Obrazac broj 1
11. Na strani 38 Konkursne dokumentacije, u delu VI ZA PARTIJU BROJ 6. FOTOGRAFSKA OPREMA
Obrazac broj 1
12. U DELU OBRAZAC UGOVORA ZA SVE PARTIJE MENJA SE ČLAN 6,7,11.

U PRILOGU DOPISA SE NALAZI IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Administrativna oprema

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE, PO PARTIJAMA
NABAVKA DOBARA
ADMINISTRATIVNA OPREMA, PO PARTIJAMA, ZA POTREBE
ELEKTRONSKOG FAKULTETA U NIŠU
Broj
002/2015

NIŠ, februar 2015 godine

Administrativna oprema

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS” broj 124/12), (u daljem
tekstu: Zakon), člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima
javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS” broj 29/2013), Odluke o
pokretanju otvorenog postupka javne nabavke, po partijama, broj 08/03-002/15 od 02.02.2015.
godine, i Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje otvorenog postupka javne nabavke, po
partijama, broj 08/03-002/15-001 od 0 2 . 0 2 . 2 0 1 5 . godine, Komisija za sprovođenje otvorenog
postupka javne nabavke, po partijama, pripremila je:
KONKURSNU DOKUMENTACIJU
za javnu nabavku dobara
računarska oprema, mrežna oprema, štampači, ugradna oprema, elektronska oprema,
fotografska oprema
Administrativna oprema, po partijama, za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu

Konkursna dokumentacija sadrži:

JAVNA NABAVKA BROJ 002/15

Poglavlje Naziv poglavlja
I
Opšti podaci o javnoj nabavci
II
Podaci o predmetu javne nabavke
III
Vrsta, tehničke karakteristike, količina i opis dobra, kvalitet, isporuke dobara
IV
Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. i 76. Zakona i
uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
V
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
VI
Obrazac ponude za partiju 1
Obrazac ponude za partiju 2
Obrazac ponude za partiju 3
Obrazac ponude za partiju 4
Obrazac ponude za partiju 5
Obrazac ponude za partiju 6
VII
Model ugovora za partiju 1
Model ugovora za partiju 2
Model ugovora za partiju 3
Model ugovora za partiju 4
Model ugovora za partiju 5
Model ugovora za partiju 6
IX
Obrazac troškova pripreme ponude
X
Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
XI
Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75. st. 2. Zakona
XII
Obrazac izjave o finansijskom obezbeđenju
XIII
Obrazac izjave o registrovanom predstavništvu ‐ servisu
XV
Obrazac izjave o tehničkom kapacitetu
XVI
Obrazac izjave o kadrovskom kapacitetu
U Nišu, februar 2015. godine

Administrativna oprema

I

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu

UNIVERZITET U NIŠU, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU
NIŠ, ALEKSANDRA MEDVEDEVA 14
www.elfak.ni.ac.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, po partijama, u skladu sa Zakonom i
podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke, Zakonom o obligacionim odnosima i
propisima koji regulišu predmetnu materiju.

3. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke su dobra ‐ administrativna oprema.

4. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

4. Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka
Predmetna javna nabavka nije rezervisana.

5. Kontakt

Lice za kontakt: za tehnička pitanja - Dušan Vučković, šef računarsko informacionog centra 018/529373, E-mail dusan.vuckovic@elfak.ni.ac.rs ,Radica Stanković službenik za javne nabavke, 018/
529-621,. E‐mail:radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs

Administrativna oprema

II

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke broj 002/15-administrativna oprema

2. Partije
Predmet javne nabavke je oblikovan po partijama, i to:

partija broj 1 – Ugradna oprema (klima uređaji)
partija broj 2 – Računarska oprema,
partija br3-Štampači
partija broj 4 – Mrežna oprema,
partija broj 5-Elektronska oprema
partija broj 6- Fotografska oprema

III

VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KOLIČINA I OPIS DOBRA, KVALITET, ROK
ISPORUKE DOBARA
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Za partiju broj 1 – UGRADNA OPREMA (KLIMA UREĐAJI)

Galanz klima AUS 12H53R150L2
LG klima inverter CA18AWR/S18AQU
27U/19" rek orman stojeći Netiks E6827
6U/19" rek orman nazidni Netiks W6606
90x55mm KANAL parapetni Kopos PK

6
5
3
4
70

Za partiju broj 2 – RAČUNARSKA OPREMA
Procesor Intel i3 4130
Procesor Intel i5 4440
Procesor Intel i7 4770K

FX-6350 6-Core 3.9GHz (4.2GHz) Black Edition Box
FX-8350 8-Core 4.0GHz Black Edition Box
Motherboard FM2+ GIGABYTE GA-F2A58M-DS2H rev.3.0
Motherboard FM2+ GIGABYTE GA-F2A88X-D3H rev.3.0
Motherboard AM3+ ASUS AM3+ M5A78L-M LX3
Motherboard S775 ASRock 775 2CORE1333 945GC A2 + 2.66GHz CPU
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10
10
5
4
4
4
4
5
5

Motherboard S775 ASRock 775 G41M-VS3 R2.0 (M-ATX)
Motherboard S1155 GIGABYTE GA-H81M-S1 rev.2.1
Motherboard S1155 GIGABYTE GA-H81M-S2PV rev.2.0
Motherboard S1155 GIGABYTE GA-Z97-D3H rev.1.1
Motherboard S1150 GIGABYTE GA-H61M-S rev.1.0 bulk
Motherboard S1170 GIGABYTE GA-J1800N-D2P rev.1.0
Motherboard S2011 GIGABYTE GA-X99-UD3 rev.1.0
Transcend JM800QLU-1G 1GB DDR2 800MHz
Transcend JM800QLU-2G 2GB DDR2 800MHz
Transcend JM1333KLN-4G 4GB, DDR3 1333MHz, 240pin
Kingston KVR16S11/2 SODIMM 2GB DDR3 PC1600
Transcend JM1333KSH-4G SODIMM 4GB DDR3 1333MHz
Kingston KVR13N9S8/4 4GB DDR3 PC1333
KINGSTON HyperX Predator (T2) 16GB Kit (4x4GB) DDR4
Kingston KVR16S11S8/4 SODIMM 4GB DDR3 PC1600
Sapphire HD5450 1GB DDR3 PCIe, HDMI, DVI, 64bit
ASUS AMD Radeon R7 250 1GB 128bit R7250-1GD5
ASUS nVidia GeForce GT 720 1GB 64bit GT720
GIGABYTE nVidia GeForce GT 740 2GB 128bit GV-N740
Sapphire HD6450 1GB DDR3 PCIe, HDMI, DVI-D
Asus EN210 1GB DDR3, PCIe, Silent, DVI, HDMI, Low profile
ASUS AMD Radeon R5 230 1GB 64bit R5230-SL-1GD3-L
Gigabyte GV-R645-1GI HD6450 1GB DDR3, DVI, HDMI, Low Profile
Sapphire R7 250 1GB GDDR5 PCIe, HDMI, DVI, 128-bit, With Boost
Logitech K120 Keyboard, YU, USB
MS Industrial KB-01 Tastatura, PS2, YU
MS Industrial BETA Multimedia Tastatura, USB, YU
WD Caviar 5000AAKX 500GB 7200rpm 16MB SATA3
Seagate-Samsung Barracuda ST320DM001 320GB 7200rpm, 16MB, SATA2
TOSHIBA SSHD 1TB + 8GB 2.5", SATA III, 5400rpm, 32MB SEAGATE SSHD 2TB + 8GB 3.5", SATA III, 7200rpm, 64MB SEAGATE SSHD 1TB + 8GB 3.5", SATA III, 7200rpm, 64MB
WD 500GB 2.5" SATA III 16MB 7.200rpm WD5000BPKX
WD 1TB 3.5" SATA III 64MB 7200rpm Black - WD1003FZEX
WD 1TB SATA III, 64MB, 3.5", 7200rpm, Caviar Blue WD 3TB 3.5" SATA III 64MB IntelliPower WD30EFRX
My Passport Ultra 2TB 2.5" plavi eksterni hard disk WDBMWV0020BBL
Chieftec CEB-5325S-U3 2.5" hard disk rack
300GB 2.5" SAS 6Gbps 10.000rpm Hot Plug Fully Assembled Kit 11G
TRANSCEND SSD 128GB, mSATA, SSD370 (Premium)
Intel SSD 180GB 2.5" SATA III 9.5mm SSD 335 Series Reseller Pack SC2CT180A4K5
Kingston 240GB 2.5" SATA III SV300S37A/240G 7mm SSDNow V300 series
Kingston 60GB 2.5" SATA III SV300S3B7A/60G 7mm SSDNow V300 series
Qnap NAS TS-421
Qnap NAS TS-420U
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DELL R320 1TB SATA, 8GB RAM
PSU CoolerMaster G550M 550W napajanje (RS-550-AMAAB1-EU) 3Y
PSU 550W
PSU Chieftec GPS-600A8 600W Full Smart series napajanje
UPS APC SmartUPS 1500 VA
Ventilator AF-0825S 80mm x 80mm x 25mm
Ventilator AF-0925S 92mm x 92mm x 25mm
Ventilator AF-0625S 60mm x 60mm x 25mm
Ventilator AF-1225S 120mm x 120mm x 25mm

KINGSTON 16GB DataTraveler Mini 30 USB 3.0 flash
KINGSTON 16GB DataTraveler R3.0 USB 3.0 flash DTR30/16GB
KINGSTON 32GB DataTraveler SE9 USB 2.0 flash DTSE9H/32GB
KINGSTON CompactFlash 32GB CF/32GB-U2
KINGSTON SDHC 16GB Class 4 SD4/16GB
USB to Serial adapter
GOTOVE KONFIGURACIJE, NOTEBOOK, TABLET
PC Intel Pentium DC G2030, H61, 8GB, 120GB SSD, CM 500W
PC WBS Intel Pentium DC G2030, H61, 8GB, 128GB SSD, LC ATX 500W, MS Case
DELL Vostro 270 MT Core i5-3470, 4GB, 1TB, GT620, 1GB, DVD-RW, WLAN
DELL OptiPlex 3010 MT Core i3-3240 4GB 500GB Ubuntu +
DELL OptiPlex 7010 MT Core i7-3770 4GB 500GB Ubuntu +
DELL Latitude E5540 Core i3-4010U 1.7GHz 4GB 500GB 6-cell Win 7 Pro 64bit 3yr NBD
HP ENVY Recline 23-k210na Touchsmart PC - G9A90EA
HP 250 G3 - J0X92EA
HP ProBook 450 G2 - J4S69EA i5 8GB 1TB
HP ProBook 450 G2 - J4S96EA i7 8GB 750GB
LENOVO ThinkPad T540p - 20BE00B1YA
LENOVO G50-70 - 59431729
DELL Latitude E7440 Core i5-4300U 1.9GHz (2.9GHz) 4GB 500GB 4-Cell Win7 Pro 64bit
3yr
DELL Inspiron 15 (3521) 1017U Dual Core 1.6GHz 2GB 320GB 4-cell crni Ubuntu 3yr
DELL Inspiron 17 (3721) Pentium 2127U 2-Core 1.9GHz 4GB 500GB 4-cell crni Ubuntu
Fujitsu LifeBook AH512 Core i5-2450M 2.5GHz (3.1GHz) 4GB 500GB
Apple iMac 27"
Raspberry PI Model B+ with case, PSU and Memory card
Apple iPad Air 16GB WiFi
Apple New iPad mini retina
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Za partiju broj 3 – Štampači

EPSON LQ-350 matricni štampac

3

EPSON LQ-630 matricni štampac

2

Štampač HP LASERJET M1212nf CE841A

5

Štampač HP LASERJET P2035 CE461A

5

Štampač HP LASERJET M425dw CF288A

4

Štampač HP OJ Pro 8600 Plus DN WiFi e-Ai

3
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EPSON L550 ITS/ciss

3
Za partiju broj 4 – Mrežna oprema

Cisco 3745 SEC-K9

Ubiquity UniFi AP
TP Link WiFi ruter TL-WR940N
DGS-108 8port switch
DES-1016D 16port switch
DES-1024D 24port switch
Media Convertor AT-MC103XL-20
D-Link DGE-528T
Linksys EA6500
Ubiquity bullet M2HP
Ubiquity bullet M5-TI
Ubiquity UniFi Outdoor+
UniFi Security Gateway

Ubiquity nanostation M2
UbiquityToughSwitch PoE Pro TS-8-PRO
Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN
Mikrotik 2011UiAS-2HnD
Mikrotik RB750UP

Mikrotik ruter 493
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Za partiju broj 5 – Elektronska oprema
Watchguard XTM 330 3year Sec bundle
FLUKE ES-SWUGD-V5
FLUKE GLD-S4013G

BATERIJE ZA UPS
UPS APC SmartUPS 1500 VA
FLUKE GLD-S4015G

1
1
1
20
2
1

Za partiju broj 6 –Fotografska oprema
1
1
1
5
5
4

VEGA EL S 300 elektricno platno
VEGA EL S 240 elektricno platno
VEGA EL S 200 elektricno platno
EPSON EB-W22 projektor
EPSON EB-93H projektor
Vivotek MD7560X dome

Administrativna oprema

Oprema koja je predmet ove javne nabavke mora biti nova, fabrički zapakovana, na visokom nivou
kvaliteta i priloženom odgovarajućom dokumentacijom.
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IV

USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA I
UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

1.OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. ZAKONA
Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove
za učešće u postupku javne nabavke definisane članom 75. Zakona, i to:
1) Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (član 75. stav.
1. tačka 1) Zakona);
2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela
protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare(član75.
stav 1. tačka 2) Zakona);
3) Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja
poziva za podnošenje ponude (član 75. stav 1. tačka 3) Zakona);
4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike
Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (člana 75. stav 1. tačka 4) Zakona);
5) Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje
proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne
sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine(član 75. stav 2. Zakona).
Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova
Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, kao ponuđač dokazuje
dostavljanjem sledećih dokaza:
1) izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz registra nadležnog Privrednog
suda;
2) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležnog suda i nadležne policijske uprave
Ministarstva unutrašnjih poslova da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od
krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela
protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita,
krivično delo prevare;
3) potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili
potvrde Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom
društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
4) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i
uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih
prihoda;
Dokaz iz stava 1. tač. 2), 3) i 4) ovog člana ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.
Dokaz iz stava 1. tačka 3) ovog člana mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

* Dokaze od tačke 1) do tačke 4), ponuđač dostavlja za podizvođače, odnosno dostavljaju svi
članovi grupe ponuđača.

2, DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 76. ZAKONA
FINANSIJSKI KAPACITET PONUĐAČA:
Uslov je da ponuđač, podizvođač i svaki član grupe ponuđača u poslednje 3 (tri) obračunske godine
godine (2011, 2012 i 2013 godina) nije poslovao sa gubitkom i da nije bio u blokadi u poslednje 3 (tri)
godine računajući od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki.
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Dokazi koji se dostavljaju su sledeći:
a) Izveštaj o bonitetu za javne nabavke koji izdaje Agencija za privredne registre, koji mora da sadrži:
statusne podatke ponuđača, sažeti bilans stanja i bilans uspeha za prethodne tri obračunske godine,
pokazatelje za ocenu boniteta za prethodne tri obračunske godine i podatke o blokadi za poslednjih 6
meseci do dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki;
b) Potvrda o likvidnosti, koju izdaje Narodna banka Srbije, Odeljenje prinudne naplate, Kragujevac, tel.
034/307884, e‐mail: zahtevzapotvrde@nbs.rs. Potvrda o likvidnosti mora da pokriva period od 3 (tri)
godine računajući od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki;
c) Privredni subjekt koji, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, vodi poslovne knjige po sistemu
prostog knjigovodstva dostavlja:
‐ bilans uspeha, poreski bilans i poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dohodak građana na prihod
od samostalne delatnosti, izdat od strane nadležnog poreskog organa na čijoj teritoriji je registrovao
obavljanje delatnosti za prethodne tri godine;
‐ potvrdu poslovne banke o stvarnom ukupnom prometu na poslovnom – tekućem računu za
prethodne tri obračunske godine i podatke o blokadi za poslednjih 6 meseci do dana objavljivanja
poziva na Portalu javnih nabavki.

NAPOMENE: Navedene dokaze ponuđač dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe
ponuđača
Dokazi za finansijski kapacitet ponuđača moraju biti izdati posle objavljivanja poziva na
Portalu javnih nabavki.
POSLOVNI KAPACITET PONUĐAČA:

Ponuđač nudi opremu proizvođača koji ima registrovano predstavništvo i za koju postoji ovlašćeni
servis na teritoriji Republike Srbije.
Kao dokaz priložiti Izjavu o postojanju predstavništva i servisa, sa podacima o nazivu, adresi i broju
telefona predstavništva i servisa.

TEHNIČKI KAPACITET PONUĐAČA:
Ponuđač u momentu podnošenja ponude poseduje – koristi minimum jedno vozilo za transport
dobara koji su predmet javne nabavke.
*Kao dokaz priložiti izjavu o raspolaganju zahtevanim tehničkim kapacitetom, sa odgovarajućim
traženim prilogom.
KADROVSKI KAPACITET PONUĐAČA:
Ponuđač ima minimum 2 (dva) zaposlena lica (na neodređeno ili određeno veme), koja su u radnom
odnosu kod ponuđača minimum 30 dana pre objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki, na
poslovima koji su u neposrednoj vezi sa predmetom javne nabavke.
* Kao dokaz
priložiti Obrazac 10 "Izjavu o posedovanju stručnih (kadrovskih kapaciteta), sa
odgovarajućim traženim prilozima.

Da ponuđač ima uveden sistem menadzmenta kvalitetom (standard ISO 9001:2008) za oblast koja je
predmet javne nabavke.
Kao dokaz ponuđač dostavlja foto kopiju sertifikata o ispunjenosti standard ISO9001:2008, Za oblast koja je
predmet javne nabavke, izdatog od domaćeg ili inostranog sertifikacionog tela. Dostavljeni sertifikat mora da
bude važeći u momentu otvaranja ponuda. U koliko je sertifikat u celosti na stranom jeziku, pored toga treba
dostaviti i prevod na srpski jezik, overen od strane sudskog tumača. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponudjača,
ovaj uslov moraju da ispunjavaju svi članovi grupe ponuđača. Ako ponudu podnese ponuđač sa
podizvođačem/ima, svaki podizvođač (pored ponuđača) mora imati i dostaviti traženi standard.
Ako ponuđač ne dostavi sve zahtevane dokaze, njegova ponuda će biti odbijena kao
neprihvatljiva.
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Ukoliko Naručilac ima sumnje o dokazima da li ponuđač ispunjava neki od uslova utvrđenih
konkursnom dokumentacijom, Naručilac može od ponuđača tražiti da podnese odgovarajuće
dokumente kojima potvrđuje ispunjenost uslova, kao i da izvrši proveru/uvid na licu mesta.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora
da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne
uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
NAČIN DOSTAVLJANJA DOKAZA
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre
donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije
za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili
pojedinih dokaza.
Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana, ne dostavi na
uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih
organa. Ponuđač je u obavezi da navede u ponudi internet stranicu na kojoj su traženi podaci javno
dostupni. U suprotnom, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima
ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države. Ako
ponuđač nije mogao da pribavi tražena dokumenta u roku za podnošenje ponude, zbog toga što ona do
trenutka podnošenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima države u kojoj ponuđač ima sedište i
ukoliko uz ponudu priloži odgovarajući dokaz za to, naručilac će dozvoliti ponuđaču da naknadno
dostavi tražena dokumenta u primerenom roku.
Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama,
ponuđač može, umesto dokaza, da priloži svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom
odgovornošću, overenu pred sudskim ili organom uprave, javnim beležnikom ili drugim nadležnim
organom te države.
Ponuđač je dužan da, bez odlaganja, pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa
ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno
zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na
propisani način.
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V

UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA
Ponuda mora da bude sačinjena na srpskom jeziku.

2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA
Ponuđač može da dostavi ponudu za jednu ili više partija.
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascu iz konkursne dokumentacije i
mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena – otkucana ili napisana neizbrisivim mastilom,
potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponuđač načini grešku u
popunjavanju, dužan je da grešku, odnosno pogrešan tekst, precrta jednom horizontalnom crtom i
pravilno popuni, tj. upiše novi tekst, a mesto načinjene greške parafira i overi pečatom.
Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo
konkursne dokumentacije. Podaci koji nisu upisani u priložene obrasce, odnosno podaci koji su
upisani mimo obrazaca neće se uvažiti, i takva ponuda će biti odbijena.
Ponuda sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se neposredno ili putem pošte, u zapečaćenoj
koverti, na adresu naručioca ‐ Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva
broj 14, sa naznakom na licu koverte »PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA ‐ ADMINISTRATIVNA
OPREMA, BROJ 002/2015, PARTIJA BROJ
‐ NE OTVARATI«, poštom ili lično preko pisarnice,
svakog radnog dana od 09 – 12 sati, kancelarija broj 11, prizemlje. Na poleđini koverte obavezno
navesti naziv i adresu ponuđača, broj telefona, ime i prezime lica za kontakt. U slučaju da ponudu
podnosi grupa ponuđača, na poleđini koverte je potrebno naznačiti da se radi o grupi
ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi, broj telefona, ime i prezime lica
za kontakt.
Koverta mora biti tako zatvorena da se, prilikom otvaranja, sa sigurnošću može utvrditi da se otvara
prvi put.
Naručilac će po prijemu određene ponude, na koverti u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema
i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena
neposredno, naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu, naručilac će
navesti datum i sat prijema ponude.
Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 26.03.2015. godine do
09,00 časova.
Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je
primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.
Naručilac će odbiti sve neblagovremene ponude, koje će nakon okončanja postupka otvaranja ponuda,
neotvorene vratiti ponuđaču sa naznakom na koverti ponude da je neblagovremena.
Obavezna sadržina ponude.
Prilikom podnošenja ponude ponuđač je dužan da, uz ponudu, dostavi:
- popunjen, potpisan i pečatom overen Obrazac ponude sa tabelom (Obrazac broj 1.);
- Model ugovora, popunjen na svim mestima gde je to predviđeno, potpisan i pečatom overen
na poslednjoj strani modela ugovora, čime ponuđač potvrđuje da prihvata elemente modela
ugovora.
- popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac broj 4.);
- popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o poštovanju obaveza iz člana 75. stav 2.
Zakona (Obrazac broj 5.);
- popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o o finansijskom obezbeđenju (Obrazac
broj 6);
- popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o registgrovanom predstvništvu – servisu
(Obrazac broj 7);
- popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o tehničkom kapacitetu (Obrazac broj 8) i
- popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o kadrovskom kapacitetu (Obrazac broj
9).
- Kopiju/e sertifikata ISO 9001:2008
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Ponuda može da sadrži popunjen,
ponude (Obrazac broj 3.).

potpisan i pečatom overen obrazac Troškovi pripremanja

3. PARTIJE
Predmet javne nabavke oblikovan je po partijama.
4. PONUDA SA VARIJANTAMA
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji
je određen za podnošenje ponude.
Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno
dostavlja.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu Naručioca – Univerzitet u Nišu,
Elektronski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva broj 14, sa naznakom: „Izmena ponude za javnu
nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br. 002/15 – NE OTVARATI
”ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br. 002/15 – NE
OTVARATI”
„Opoziv ponude za javnu nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br. 002/15 – NE
OTVARATI” ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br.
002/15 – NE OTVARATI ””.
Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na
koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u
zajedničkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da opozove niti da menja svoju ponudu.
6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
U Obrascu ponude ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu
samostalno, sa podizvođačem ili kao zajedničku ponudu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje kao podizvođač ili u
zajedničkoj ponudi, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
Naručilac će odbiti sve ponude koje su podnete suprotno zabrani iz prethodnog stava ove tačke. (član
87. stav 5. Zakona)
7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude, navede da ponudu
podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne
može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.
Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje
nabavke poveriti podizvođaču.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa
podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru o javnoj nabavci.
Ponuđač je dužan da za svakog podizvođača dostavi izjavu o ispunjenosti uslova za učešće u
postupku javne nabavke, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno
izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.
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Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja
ispunjenosti traženih uslova.
8. ZAJEDNIČKA PONUDA
Ponudu može podneti grupa ponuđača.
Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1. do 4.
Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
Grupa ponuđača je dužna da dostavi izjave o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke,
u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim
se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji
obavezno sadrži podatke iz člana 81. stav 4. tačka 1) do 6) Zakona i to podatke o:
‐članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu
ponuđača pred naručiocem,
‐ ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
‐ ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dostaviti sredstvo finansijskog obezbeđenja,
‐ ponuđaču koji će izdati račun,
‐ računu na koji će biti izvršeno plaćanje i
‐ obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.
Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u
ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime, za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj
nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara, za obaveze iz postupka javne nabavke i
ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NAČIN, ROK I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI
PRIHVATLJIVOST PONUDE
Način plaćanja:
Plaćanje će se vršiti prema
ispostavljenim računima od strane ponuđača

Rok isporuke: Rok isporuke 24 sata po prijemu zahteva

Garantni rok: za isporučena dobra navedena u obrascu ponde ne može biti kraći od 3 godine.

Rok važenja ponude: ne može biti kraći od 60 (šezdeset) kalendarskih dana od dana otvaranja
ponude.

Servis , vreme otklanjanaje kvara Servisiranje opreme tj. otklanjanje kvara (rešavanje reklamacije ne
može biti duže od 24 sata.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da, u pisanom obliku, zatraži od ponuđača
produženje roka važenja ponude.
Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.
10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI
Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim
troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude
uzeti u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.
U ponuđenu cenu ponuđač mora uračunati sve eventualne troškove.
Cena mora biti fiksna i ne može se menjati.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92.
Zakona.
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11. PODACI O DRŽAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU ILI SLUŽBI
TERITORIJALNE AUTONOMIJE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE GDE SE MOGU BLAGOVREMENO
DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI
ZAPOŠLJAVANJU, USLOVIMA RADA I SL., A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ
NABAVCI
Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede.
Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu
energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i
socijalne politike.
12. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA
ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA
Izabrani ponuđač se obavezuje da, u momentu zaključenja ugovora, za svaku partiju za koju mu je
dodeljen ugovor, preda naručiocu jednu blanko solo menicu, menično ovlašćenje i kopiju depo
kartona, koja će biti sa klauzulom „bez protesta“ i rokom dospeća „po viđenju“, na iznos od 10% od
ukupne vrednosti ugovora bez PDV‐a, sa rokom važnosti koji je 10 (deset) dana duži od ugovorenog
roka isporuke opreme, kao sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja
ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za dobro izvršenje posla
mora da se produži za isti broj dana za koji će biti produžen rok isporuke opreme. Naručilac će
unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne
obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. Podneta menica ne može da sadrži dodatne
uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.
U slučaju da traži avansno plaćanje, izabrani Ponuđač je dužan da, za svaku partiju za koju mu je
dodeljen ugovor, takođe u momentu zaključenja ugovora, dostavi naručiocu još jednu menicu, za
povraćaj avansnog plaćanja u visini avansa, sa rokom dospeća na dan okončanja isporuke opreme.
Ukoliko ponuđač ne dostavi tražena sredstva obezbeđenja u momentu zaključenja ugovora, ugovor
neće biti zaključen, obzirom da će Naručilac poništiti odluku o dodeli ugovora i ugovor može da dodeli
prvom sledećem najpovoljnijem ponuđaču.
Menice moraju biti registrovane u registru menica Narodne Banke Srbije, a kao dokaz ponuđač mora
da dostavi i kopiju zahteva za registraciju menica, koji je overen od strane poslovne banke ponuđača.
Menice morju biti neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv Naručioca.
Naručilac će menice vratiti po isteku navedenog roka.
U slučaju da Isporučilac ne izvrši svoje ugovorne obaveze, izvrši ih delimično ili kasni sa izvršenjem
ugovornih obaveza, Naručilac će aktivirati menice.
U slučaju realizacije menice, Isporučilac je dužan da, bez odlaganja, dostavi Naručiocu novu blanko
solo menicu, sa odgovarajućim prilozima.
13. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA
RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE
Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.
Naručilac je dužan da:
1. čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi, koji su posebnim propisom
utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi,
2. odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi,
3. čuva kao poslovnu tajnu imena ponuđača, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda.

14. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku [putem pošte na adresu naručioca, elektronske pošte e‐
mail.. radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs.....ili dusan.vuckovic@elfak.ni.ac.rs ili faksom na broj.018/588399, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude,
najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponude.
Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i
istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja upućuje se na adresu naručioca, sa napomenom„Zahtev
za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN broj 002/15”.
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 (osam) ili manje dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju
roka za podnošenje ponuda.
Ako naručilac odgovor, odnosno izmenu ili dopunu konkursne dokumentacije , pošalje elektronskim
putem ili faksom, zahtevaće od zainteresovanog lica da na isti način potvrdi prijem odgovora, što je
zainteresovano lice dužno da učini.
Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje
konkursnu dokumentaciju.
Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije
dozvoljeno.
Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.
15. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD
PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA I DOPUŠTENE ISPRAVKE
Posle otvaranja ponuda naručilac može, prilikom stručne ocene ponuda, da, u pisanom obliku, zahteva
od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju
ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93.
Zakona).
Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod
ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po
pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog
podizvođača.
Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom
razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.
Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.
16. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAČA KOJI SE NALAZI
NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI
Naručilac će ponudu ponuđača koji je na spisku negativnih referenci koji se vodi kod Uprave za javne
nabavke, u skladu sa članom 83. Zakona, odbiti kao neprihvatljivu ako je predmet javne nabavke
istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu.
Ako predmet javne nabavke nije istovrsan predmetu, za koji je ponuđač dobio negativnu referencu,
Naručilac će zahtevati dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza ukoliko takvom ponuđaču
bude dodeljen ugovor.
Ponuđač je dužan da, u momentu zaključenja ugovora, dostavi Naručiocu dodatno obezbeđenje
ispunjenja ugovornih obaveza – blanko solo menicu, registrovanu u Registru menica NBS, sa meničnim
ovlašćenjem i depo kartonom, u vrednosti od 15% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, sa rokom
važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla.

Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za
dobro izvršenje posla mora da se produži.
17. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE
DODELJUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU BODOVA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA
Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma najniže ponuđene cene.

18. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU UGOVORA U
SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM BODOVA ILI ISTOM
PONUĐENOM CENOM
Ukoliko dve ili više ponuda budu imale jednaku najnižu ponuđenu cenu, ugovor će biti dodeljen onom
ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu.

19. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE
SVOJINE TREĆIH LICA
Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine
trećih lica snosi ponuđač.

20. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA
Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, ili poslovno
udruženje u njihovo ime.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu. Primerak zahteva za
zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava se
dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e‐mail. radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs.....ili faksom na
broj.018/588-399 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom.Zahtev za zaštitu prava se može
podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko
Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava
sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na
Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahteva.
Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda
ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane
naručioca najkasnije 3 (tri) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način
dostavljanja. U navedenom slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za
podnošenje ponuda.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz člana 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne
nabavke iz člana 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 5 (pet) dana od dana
prijema odluke.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne
nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka
roka za podnošenje zahteva iz člana 149. stav 3. Zakona, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre
isteka tog roka.
Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog
podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac
zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.
Podnosilac zahteva je dužan da, uz zahtev, dostavi dokaz o uplati takse na račun budžeta Republike
Srbije u iznosu od 80.000,00 dinara (broj računa: 840‐742221843‐57, poziv na broj 50‐016, svrha:
Republička administrativna taksa sa naznakom nabavke na koju se odnosi, korisnik: Budžet Republike
Srbije).
21. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN
Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 (osam)
dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.
U slučaju da je podneta samo jedna ponuda, naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za
podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5.) Zakona.
U slučaju da ponuđač kome je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor, Naručilac može da zaključi
ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

ZA PARTIJU BROJ 1. UGRADNA OPREMA-KLIMA UREĐAJI
Ponuda broj

od

.2015. godine za javnu nabavku dobra‐Ugra dna opr e ma za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj
002/15.

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača
Adresa ponuđača
Matični broj ponuđača

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB)
Šifra registrovane
delatnost
Obveznik PDV

delatnosti

i

(DA/NE)

Ime i prezime osobe za kontakt
Elektronska adresa ponuđača
Telefon

Telefaks
Broj računa ponuđača i naziv banke
Direktor, vlasnik, osnivač

Obrazac 1.

osnovna

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o
svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

NAZIV ARTIKLA

Količina

1. Galanz klima AUS 12H53R150L2

6

2. LG klima inverter CA18AWR/S18AQU

5

3. 27U/19" rek orman stojeći Netiks E6827

3

4. 6U/19" rek orman nazidni Netiks W6606

4

5. 90x55mm KANAL parapetni Kopos PK

Jed. cena

Cena bez
PDV-a

Cena sa PDVom

70

UKUPNO
Ponuda koja ne obuhvati sve tražene proizvode zahtevanih karakteristika, odnosno kod koje ne budu upisane tražene
karakteristike opreme, smatraće se neodgovarajućom i biće odbijena.
1.) Ukupna vrednost ponude iznosi

dinara, (slovima:
(upisati iznos – brojevima i slovima)

bez

uračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno
uračunatim porezom na dodatu vrednost.

______________ dinara (slovima:

__________________________________________________________

) sa

Garantni period je:
‐ _____________ meseci, od dana isporuke.

(upisati broj meseci koji ne može biti kraći od garancije proizvođača za tržište Republike Srbije)

Naručilac zadržava pravo da kod proizvođača izvrši proveru dužine garantnog roka za svako ponuđeno dobro, odnosno
opremu.
U slučaju da ustanovi da ponuđeni garantni rok ne odgovara garantnom roku proizvođača (garantni rok ponuđača je kraći), ponuda će
biti odbijena kao neodgovarajuća.
3.) Plaćanje će se vršiti prema ispostavljenim računima od strane ponuđača.

4.) Servis ‐ vreme otklanjanja kvara je _______________ sata od početka servisiranja.
(upisati broj sata)
5.) Rok isporuke je: _________________
(upisati broj dana)
6.) Rok važenja ponude je
kalendarskih dana, od dana otvaranja
ponude.
(upisati broj dana, koji ne može biti manji od 60 kalendarskih dana)

U
Dana: __

2015. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

VI

OBRAZAC PONUDE

ZA PARTIJU BROJ 2. RAČUNARSKA OPREMA
Ponuda broj

Obrazac broj 1

od
.2015. godine za javnu nabavku dobra‐ Računarska oprema za
potrebe Elektronskog fakulteta , JN broj 002/15.

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača
Adresa ponuđača
Matični broj ponuđača

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB)
Šifra registrovane
delatnost
Obveznik PDV

delatnosti

i

osnovna

(DA/NE)

Ime i prezime osobe za kontakt
Elektronska adresa ponuđača
Telefon

Telefaks
Broj računa ponuđača i naziv banke
Direktor, vlasnik, osnivač

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda
podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu
podnosi grupa ponuđača
Administrativna oprema

22/60

Količina

NAZIV

Jed. cena

10
10
5
4
4

Procesor Intel i3 4130
Procesor Intel i5 4440
Procesor Intel i7 4770K

FX-6350 6-Core 3.9GHz (4.2GHz) Black Edition Box
FX-8350 8-Core 4.0GHz Black Edition Box
Motherboard FM2+ GIGABYTE GA-F2A58M-DS2H rev.3.0
Motherboard FM2+ GIGABYTE GA-F2A88X-D3H rev.3.0
Motherboard AM3+ ASUS AM3+ M5A78L-M LX3
Motherboard S775 ASRock 775 2CORE1333 945GC A2 + 2.66GHz CPU
Motherboard S775 ASRock 775 G41M-VS3 R2.0 (M-ATX)
Motherboard S1155 GIGABYTE GA-H81M-S1 rev.2.1
Motherboard S1155 GIGABYTE GA-H81M-S2PV rev.2.0
Motherboard S1155 GIGABYTE GA-Z97-D3H rev.1.1
Motherboard S1150 GIGABYTE GA-H61M-S rev.1.0 bulk
Motherboard S1170 GIGABYTE GA-J1800N-D2P rev.1.0
Motherboard S2011 GIGABYTE GA-X99-UD3 rev.1.0
Transcend JM800QLU-1G 1GB DDR2 800MHz
Transcend JM800QLU-2G 2GB DDR2 800MHz
Transcend JM1333KLN-4G 4GB, DDR3 1333MHz, 240pin
Kingston KVR16S11/2 SODIMM 2GB DDR3 PC1600
Transcend JM1333KSH-4G SODIMM 4GB DDR3 1333MHz
Kingston KVR13N9S8/4 4GB DDR3 PC1333
KINGSTON HyperX Predator (T2) 16GB Kit (4x4GB) DDR4
Kingston KVR16S11S8/4 SODIMM 4GB DDR3 PC1600
Sapphire HD5450 1GB DDR3 PCIe, HDMI, DVI, 64bit
ASUS AMD Radeon R7 250 1GB 128bit R7250-1GD5
ASUS nVidia GeForce GT 720 1GB 64bit GT720
Administrativna oprema

4
4
5
5
5
13
13
5
5
2
2
5
5
10
5
10
20
1
10
5
5
15

Cena bez
PDV-a

Cena sa PDV-OM

GIGABYTE nVidia GeForce GT 740 2GB 128bit GV-N740
Sapphire HD6450 1GB DDR3 PCIe, HDMI, DVI-D
Asus EN210 1GB DDR3, PCIe, Silent, DVI, HDMI, Low profile
ASUS AMD Radeon R5 230 1GB 64bit R5230-SL-1GD3-L
Gigabyte GV-R645-1GI HD6450 1GB DDR3, DVI, HDMI, Low Profile
Sapphire R7 250 1GB GDDR5 PCIe, HDMI, DVI, 128-bit, With Boost
Logitech K120 Keyboard, YU, USB
MS Industrial KB-01 Tastatura, PS2, YU
MS Industrial BETA Multimedia Tastatura, USB, YU
WD Caviar 5000AAKX 500GB 7200rpm 16MB SATA3
Seagate-Samsung Barracuda ST320DM001 320GB 7200rpm, 16MB, SATA2
TOSHIBA SSHD 1TB + 8GB 2.5", SATA III, 5400rpm, 32MB SEAGATE SSHD 2TB + 8GB 3.5", SATA III, 7200rpm, 64MB SEAGATE SSHD 1TB + 8GB 3.5", SATA III, 7200rpm, 64MB
WD 500GB 2.5" SATA III 16MB 7.200rpm WD5000BPKX
WD 1TB 3.5" SATA III 64MB 7200rpm Black - WD1003FZEX
WD 1TB SATA III, 64MB, 3.5", 7200rpm, Caviar Blue WD 3TB 3.5" SATA III 64MB IntelliPower WD30EFRX
My Passport Ultra 2TB 2.5" plavi eksterni hard disk WDBMWV0020BBL
Chieftec CEB-5325S-U3 2.5" hard disk rack
300GB 2.5" SAS 6Gbps 10.000rpm Hot Plug Fully Assembled Kit 11G
TRANSCEND SSD 128GB, mSATA, SSD370 (Premium)
Intel SSD 180GB 2.5" SATA III 9.5mm SSD 335 Series Reseller Pack
SC2CT180A4K5
Kingston 240GB 2.5" SATA III SV300S37A/240G 7mm SSDNow V300 series
Kingston 60GB 2.5" SATA III SV300S3B7A/60G 7mm SSDNow V300 series
Qnap NAS TS-421
Qnap NAS TS-420U
DELL R320 1TB SATA, 8GB RAM
PSU CoolerMaster G550M 550W napajanje (RS-550-AMAAB1-EU) 3Y
Administrativna oprema

5
5
2
2
5
5
20
20
5
2
1
5
3
5
2
5
10
5
6
1
2
3
10
10
10
1
1
1
10

PSU 550W

20

PSU Chieftec GPS-600A8 600W Full Smart series napajanje

10
3
5
5
5
5
20
20
20
5
10
2

UPS APC SmartUPS 1500 VA
Ventilator AF-0825S 80mm x 80mm x 25mm
Ventilator AF-0925S 92mm x 92mm x 25mm
Ventilator AF-0625S 60mm x 60mm x 25mm
Ventilator AF-1225S 120mm x 120mm x 25mm

KINGSTON 16GB DataTraveler Mini 30 USB 3.0 flash
KINGSTON 16GB DataTraveler R3.0 USB 3.0 flash DTR30/16GB
KINGSTON 32GB DataTraveler SE9 USB 2.0 flash DTSE9H/32GB
KINGSTON CompactFlash 32GB CF/32GB-U2
KINGSTON SDHC 16GB Class 4 SD4/16GB
USB to Serial adapter
GOTOVE KONFIGURACIJE, NOTEBOOK, TABLET
PC Intel Pentium DC G2030, H61, 8GB, 120GB SSD, CM 500W
PC WBS Intel Pentium DC G2030, H61, 8GB, 128GB SSD, LC ATX 500W,
MS Case
DELL Vostro 270 MT Core i5-3470, 4GB, 1TB, GT620, 1GB, DVD-RW, WLAN
DELL OptiPlex 3010 MT Core i3-3240 4GB 500GB Ubuntu +
DELL OptiPlex 7010 MT Core i7-3770 4GB 500GB Ubuntu +
DELL Latitude E5540 Core i3-4010U 1.7GHz 4GB 500GB 6-cell Win 7 Pro
64bit 3yr NBD
HP ENVY Recline 23-k210na Touchsmart PC - G9A90EA
HP 250 G3 - J0X92EA
HP ProBook 450 G2 - J4S69EA i5 8GB 1TB
HP ProBook 450 G2 - J4S96EA i7 8GB 750GB
LENOVO ThinkPad T540p - 20BE00B1YA
LENOVO G50-70 - 59431729
DELL Latitude E7440 Core i5-4300U 1.9GHz (2.9GHz) 4GB 500GB 4-Cell
Win7 Pro 64bit 3yr
Administrativna oprema

10
10
5
5
5
3
1
2
3
3
2
2
2

DELL Inspiron 15 (3521) 1017U Dual Core 1.6GHz 2GB 320GB 4-cell crni
Ubuntu 3yr
DELL Inspiron 17 (3721) Pentium 2127U 2-Core 1.9GHz 4GB 500GB 4-cell
crni Ubuntu
Fujitsu LifeBook AH512 Core i5-2450M 2.5GHz (3.1GHz) 4GB 500GB
Apple iMac 27"
Raspberry PI Model B+ with case, PSU and Memory card
Apple iPad Air 16GB WiFi
Apple New iPad mini retina

3
3
1
2
10
2
2

UKUPNO

Ponuda koja ne obuhvati sve tražene proizvode zahtevanih karakteristika, odnosno kod koje ne budu upisane tražene karakteristike
opreme, smatraće se neodgovarajućom i biće odbijena.
1.) Ukupna vrednost ponude iznosi

dinara, (slovima:
(upisati iznos – brojevima i slovima)
uračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno
______________ dinara (slovima:
uračunatim porezom na dodatu vrednost.

bez

__________________________________________________________

) sa

Garantni period je:
‐ _____________ meseci, od dana isporuke.

(upisati broj meseci koji ne može biti kraći od garancije proizvođača za tržište Republike Srbije)

Naručilac zadržava pravo da kod proizvođača izvrši proveru dužine garantnog roka za svako ponuđeno dobro, odnosno opremu.
U slučaju da ustanovi da ponuđeni garantni rok ne odgovara garantnom roku proizvođača (garantni rok ponuđača je kraći), ponuda će biti
odbijena kao neodgovarajuća.
3.) Plaćanje će se vršiti prema ispostavljenim računima od strane ponuđača.

4.) Servis ‐ vreme otklanjanja kvara je _______________ sata od početka servisiranja.
(upisati broj sata)
5.) Rok isporuke je: _________________
(upisati broj dana)
Administrativna oprema

6.) Rok važenja ponude je
kalendarskih dana, od dana otvaranja ponude.
(upisati broj dana, koji ne može biti manji od 60 kalendarskih dana)

U
Dana: __

2015. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

VI

OBRAZAC PONUDE

ZA PARTIJU BROJ 3. SERVERI I MREŽNA OPREMA ‐

Ponuda broj

Obrazac broj 1

od
.2015. godine za javnu nabavku dobra‐ Mrežna oprema za
potrebe Elektronskog fakulteta , JN broj 002/2015.

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača
Adresa ponuđača
Matični broj ponuđača

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB)
Šifra registrovane
delatnost
Obveznik PDV

delatnosti

i

osnovna

(DA/NE)

Ime i prezime osobe za kontakt
Elektronska adresa ponuđača
Telefon

Telefaks
Broj računa ponuđača i naziv banke
Direktor, vlasnik, osnivač

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda
podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu
podnosi grupa ponuđača

Količina

NAZIV

Jed. cena

Cena bez PDV-a

Cena sa PDV-om

1
6
5
15
20
20
3
5
2
5
2
2
2
2
2
8
5
6
1

Cisco 3745 SEC-K9

Ubiquity UniFi AP
TP Link WiFi ruter TL-WR940N
DGS-108 8port switch
DES-1016D 16port switch
DES-1024D 24port switch
Media Convertor AT-MC103XL-20
D-Link DGE-528T
Linksys EA6500
Ubiquity bullet M2HP
Ubiquity bullet M5-TI
Ubiquity UniFi Outdoor+
UniFi Security Gateway

Ubiquity nanostation M2
UbiquityToughSwitch PoE Pro TS-8-PRO
Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN
Mikrotik 2011UiAS-2HnD
Mikrotik RB750UP

Mikrotik ruter 493
UKUPNO

Ponuda koja ne obuhvati sve tražene proizvode zahtevanih karakteristika, odnosno kod koje ne budu upisane tražene karakteristike
opreme, smatraće se neodgovarajućom i biće odbijena.
1.) Ukupna vrednost ponude iznosi

dinara, (slovima:
(upisati iznos – brojevima i slovima)
uračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno
______________ dinara (slovima:
uračunatim porezom na dodatu vrednost.

bez

__________________________________________________________

) sa

Garantni period je:
‐ _____________ meseci, od dana isporuke.

(upisati broj meseci koji ne može biti kraći od garancije proizvođača za tržište Republike Srbije)

Naručilac zadržava pravo da kod proizvođača izvrši proveru dužine garantnog roka za svako ponuđeno dobro, odnosno opremu.
U slučaju da ustanovi da ponuđeni garantni rok ne odgovara garantnom roku proizvođača (garantni rok ponuđača je kraći), ponuda će biti
odbijena kao neodgovarajuća.
3.) Plaćanje će se vršiti prema ispostavljenim računima od strane ponuđača.

4.) Servis ‐ vreme otklanjanja kvara je _______________ sata od početka servisiranja.
(upisati broj sata)
5.) Rok isporuke je: _________________
(upisati broj dana)
6.) Rok važenja ponude je
kalendarskih dana, od dana otvaranja ponude.
(upisati broj dana, koji ne može biti manji od 60 kalendarskih dana)

U
Dana: __

2015. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

ZA PARTIJU BROJ 4. ŠTAMPAČI
Ponuda broj
1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača

od
.2015. godine za javnu nabavku dobra‐Šta mpa č i
za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj 002/15.

Adresa ponuđača
Matični broj ponuđača
Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB)
Šifra registrovane
delatnost
Obveznik PDV

delatnosti

i

osnovna

(DA/NE)

Ime i prezime osobe za kontakt
Elektronska adresa ponuđača
Telefon

Telefaks
Broj računa ponuđača i naziv banke
Direktor, vlasnik, osnivač

Administrativna oprema

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim
učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača
NAZIV

Količina

EPSON LQ-350 matricni štampac
EPSON LQ-630 matricni štampac
Štampač HP LASERJET M1212nf CE841A
Štampač HP LASERJET P2035 CE461A
Štampač HP LASERJET M425dw CF288A
Štampač HP OJ Pro 8600 Plus DN WiFi e-Ai
EPSON L550 ITS/ciss

3
2
5
5
4
3
3

Jed. cena

Cena bez PDV-a

Cena sa PDV-om

UKUPNO

Ponuda koja ne obuhvati sve tražene proizvode zahtevanih karakteristika, odnosno kod koje ne budu upisane tražene
karakteristike opreme, smatraće se neodgovarajućom i biće odbijena.
1.) Ukupna vrednost ponude iznosi

dinara, (slovima:
(upisati iznos – brojevima i slovima)
uračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno
______________ dinara (slovima:
uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Administrativna oprema

bez

__________________________________________________________

) sa

Garantni period je:
‐ _____________ meseci, od dana isporuke.

(upisati broj meseci koji ne može biti kraći od garancije proizvođača za tržište Republike Srbije)

Naručilac zadržava pravo da kod proizvođača izvrši proveru dužine garantnog roka za svako ponuđeno dobro, odnosno opremu.
U slučaju da ustanovi da ponuđeni garantni rok ne odgovara garantnom roku proizvođača (garantni rok ponuđača je kraći), ponuda će biti
odbijena kao neodgovarajuća.
3.) Plaćanje će se vršiti prema ispostavljenim računima od strane ponuđača.

4.) Servis ‐ vreme otklanjanja kvara je _______________ sata od početka servisiranja.
(upisati broj sata)
5.) Rok isporuke je: _________________
(upisati broj dana)
6.) Rok važenja ponude je
kalendarskih dana, od dana otvaranja ponude.
(upisati broj dana, koji ne može biti manji od 60 kalendarskih dana)

U
Dana: __

2015. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

ZA PARTIJU BROJ 5. ELEKTRONSKA OPREMA
Ponuda broj
1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača

od
.2015. godine za javnu nabavku dobra‐El ek tronsk a oprema
za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj 002/15.

Adresa ponuđača
Matični broj ponuđača
Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB)
Šifra registrovane
delatnost
Obveznik PDV

delatnosti

i

osnovna

(DA/NE)

Ime i prezime osobe za kontakt
Elektronska adresa ponuđača
Telefon

Telefaks
Broj računa ponuđača i naziv banke
Direktor, vlasnik, osnivač

Administrativna oprema

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim
učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

Količina

NAZIV

Jed. cena

Cena BEZ pdv-a

Cena sa PDV-om

1
1
1
20
2
1

Watchguard XTM 330 3year Sec bundle
FLUKE ES-SWUGD-V5
FLUKE GLD-S4013G

BATERIJE ZA UPS
UPS APC SmartUPS 1500 VA
FLUKE GLD-S4015G
UKUPNO

Ponuda koja ne obuhvati sve tražene proizvode zahtevanih karakteristika, odnosno kod koje ne budu upisane tražene
karakteristike opreme, smatraće se neodgovarajućom i biće odbijena.
1.) Ukupna vrednost ponude iznosi

dinara, (slovima:
(upisati iznos – brojevima i slovima)
uračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno
______________ dinara (slovima:
uračunatim porezom na dodatu vrednost.
Administrativna oprema

bez

__________________________________________________________

) sa

Garantni period je:
‐ _____________ meseci, od dana isporuke.

(upisati broj meseci koji ne može biti kraći od garancije proizvođača za tržište Republike Srbije)

Naručilac zadržava pravo da kod proizvođača izvrši proveru dužine garantnog roka za svako ponuđeno dobro, odnosno opremu.
U slučaju da ustanovi da ponuđeni garantni rok ne odgovara garantnom roku proizvođača (garantni rok ponuđača je kraći), ponuda će biti
odbijena kao neodgovarajuća.
3.) Plaćanje će se vršiti prema ispostavljenim računima od strane ponuđača.

4.) Servis ‐ vreme otklanjanja kvara je _______________ sata od početka servisiranja.
(upisati broj sata)
5.) Rok isporuke je: _________________
(upisati broj dana)
6.) Rok važenja ponude je
kalendarskih dana, od dana otvaranja ponude.
(upisati broj dana, koji ne može biti manji od 60 kalendarskih dana)

U
Dana: __

2015. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

ZA PARTIJU BROJ 6. FOTOGRAFSKA OPREMA
Ponuda broj
1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača

od
.2015. godine za javnu nabavku dobra‐F otogra fs k a oprema
za potrebe E l e k t r o n s k o g fakulteta , JN broj 002/15.

Adresa ponuđača
Matični broj ponuđača
Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB)
Šifra registrovane
delatnost
Obveznik PDV

delatnosti

i

osnovna

(DA/NE)

Ime i prezime osobe za kontakt
Elektronska adresa ponuđača
Telefon

Telefaks
Broj računa ponuđača i naziv banke
Direktor, vlasnik, osnivač

Administrativna oprema

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim
učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača
NAZIV

Količina

1
1
1
5
5
4

VEGA EL S 300 elektricno platno
VEGA EL S 240 elektricno platno
VEGA EL S 200 elektricno platno
EPSON EB-W22 projektor
EPSON EB-93H projektor
Vivotek MD7560X dome

Jed. Cena

Cena bez PDV-a

Cena sa PDV-om

UKUPNO

Ponuda koja ne obuhvati sve tražene proizvode zahtevanih karakteristika, odnosno kod koje ne budu upisane tražene
karakteristike opreme, smatraće se neodgovarajućom i biće odbijena.
1.) Ukupna vrednost ponude iznosi

dinara, (slovima:
(upisati iznos – brojevima i slovima)
uračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno
______________ dinara (slovima:
uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Administrativna oprema

bez

__________________________________________________________

) sa

Garantni period je:
‐ _____________ meseci, od dana isporuke.

(upisati broj meseci koji ne može biti kraći od garancije proizvođača za tržište Republike Srbije)

Naručilac zadržava pravo da kod proizvođača izvrši proveru dužine garantnog roka za svako ponuđeno dobro, odnosno opremu.
U slučaju da ustanovi da ponuđeni garantni rok ne odgovara garantnom roku proizvođača (garantni rok ponuđača je kraći), ponuda će biti
odbijena kao neodgovarajuća.
3.) Plaćanje će se vršiti prema ispostavljenim računima od strane ponuđača.

4.) Servis ‐ vreme otklanjanja kvara je _______________ sata od početka servisiranja.
(upisati broj sata)
5.) Rok isporuke je: _________________
(upisati broj dana)
6.) Rok važenja ponude je
kalendarskih dana, od dana otvaranja ponude.
(upisati broj dana, koji ne može biti manji od 60 kalendarskih dana)

U
Dana: __

2015. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

4) PODACI O PODIZVOĐAČU
1)

Naziv podizvođača
Adresa

Matični broj

Poreski identifikacioni broj
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost
Ime i prezime osobe za kontakt

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač

2)

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač
Telefon
Telefaks
e‐mail
Naziv podizvođača
Adresa

Matični broj

Poreski identifikacioni broj
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost
Ime i prezime osobe za kontakt

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač
Telefon
Telefaks
e‐mail
Datum

_____________________________

M. P.

Ponuđač

________________________________

Napomena:
Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose
ponudu sa
podizvođačem, a ukoliko imaju veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se
navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.
Administrativna oprema

5) PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

1)

Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi
Adresa

Matični broj

Poreski identifikacioni broj
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost

2)

Ime i prezime osobe za kontakt
Telefon
Telefaks
e‐mail
Poslovi koji će biti povereni članu grupe
ponuđača
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi
Adresa

Matični broj

Poreski identifikacioni broj
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost
Ime i prezime osobe za kontakt
Telefon
Telefaks
e‐mail
Poslovi koji će biti povereni članu grupe
ponuđača
Datum

_____________________________

M. P.

Ponuđač

________________________________

Napomena:
Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose
zajedničku ponudu, a ukoliko je veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u
tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi
za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

Administrativna oprema
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MODEL UGOVORA

UGOVOR ZA NABAVKU DOBARA – ADMINISTRATIVNA OPREMA – PARTIJA BROJ 1
- UGRADNA OPREMA – KLIMA UREDJAJI
Zaključen između:

UNIVERZITETA U Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU sa sedištem u Nišu, Aleksandra
Medvedeva 14, PIB 100232259, 07215240, broj računa: 840-1721666-89, Uprava za trezor,
telefon 018/529-105, Telefaks 018/588-399, koga zastupa dekan prof. dr Dragan Janković,
redovni profesor (u daljem tekstu: Naručilac).
i
............................................................... sa sedištem u
.................................., ulica
i
broj
..................................., PIB:..........................
Matični
broj
........................................ Broj računa:
............................................ Naziv banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks
koga zastupa.................................. (u daljem tekstu: Isporučilac)
Sa podizvođačem/podizvođačima
Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima
(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)

Ugovorne strane saglasno konstatuju:
- da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj
124/12) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo
broj 002/2015, čiji su predmet
dobra –
otvoreni postupak javne nabavke,
administrativna oprema, za partiju broj 1 Ugradna oprema
- da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
____________2015 godine,
- da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2015. godine.

Član 1.
Predmet ovog ugovora je nabavka administrativne opreme (u daljem tekstu: oprema) za
partiju broj 1 UGRADNA OPREMA za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, prema konkursnoj
dokumentaciji Naručioca br. 002/15 od februara 2015. godine i prihvaćenoj ponudi
2015. godine, koje čine sastavni deo ovog ugovora, u
Isporučioca br. _______________ od _____
iznosu
od
_________________
dinara
(slovima:
___________________________________________________________________ i 00/100), bez obračunatog poreza
na dodatu vrednost, odnosno ________________________ dinara
(slovima:
____________________________________________________ i 00/100), sa uračunatim
porezom na dodatu vrednost.
Član 2.
Ugovorne strane su saglasne da će se nabavka opreme vršiti prema specifikaciji koja
je sastavni deo ugovora sa jediničnim cenama iskazanim u ponudi Isporučioca iz člana 1. ovog
ugovora.
Ugovorene jedinične cene su fiksne i ne podležu promenama.

Član 3.
Isporučilac se obavezuje da garantuje kvalitet opreme u svemu prema uslovima utvrđenim u
zahtevima Naručioca navedenim u konkursnoj dokumentaciji – nov originalan proizvod odgovarajućih
karakteristika i obeležja.

Član 4.
Isporučilac se obavezuje da, bez posebne naknade, isporuči Naručiocu originalnu tehničku
dokumentaciju, uputstvo za upotrebu i održavanje opreme.
Član 5.
Sve troškove obezbeđenja potrebne dokumentacije, uvoza, carine, špedicije, osiguranja i
transporta opreme do ugovorene lokacije isporuke, snosi Isporučilac.
24sata.

Član 6.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme, koja je predmet ovog ugovora, izvrši u roku od

Član 7.
Naručilac se obavezuje da će se plaćanje vršiti prema ispostavljenim računima od strane ponuđača.

Član 8.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme vrši na adresu Naručioca.
Ugovorne strane su saglasne da se isporuka, odnosno prijem opreme, vrši u prisustvu
ovlašćenih predstavnika Naručioca i Isporučioca, o čemu će se sačiniti zapisnik.
Ugovorne strane su takođe saglasne da prijem opreme sa uočenim nedostacima neće biti
izvršen.
Isporučilac se obavezuje da odmah, a najkasnije sutradan, izvrši zamenu opreme po
zahtevanim karakteristikama, shodno članu 3. ovog ugovora.

Član 9.
Isporučilac se obavezuje da će izvršiti isporuku svih ugovorenih količina opreme, ugovorenog
kvaliteta, u ugovorenom roku.
Ukoliko ne izvrši obavezu iz stava 1. ovog člana, Isporučilac je saglasan da Naručiocu, na ime
ugovorne kazne, plati iznos u visini od 1% (jedan procenat) ugovorene vrednosti
neisporučenih količina za svaki dan kašnjenja isporuke, s tim da iznos tako određene kazne ne može biti
veći od 10% (deset procenata) ukupne ugovorene vrednosti.
Delimično izvršenje ugovora, u utvrđenom roku, ne isključuje obavezu Isporučioca da plati
ugovornu kaznu.
Pravo Naručioca na naplatu ugovorne kazne ne utiče na pravo Naručioca da zahteva naknadu štete.
Ukoliko, krivicom Isporučioca ne dođe do realizacije ovog ugovora, Isporučilac je dužan da
Naručiocu vrati celokupan iznos uplaćenih novčanih sredstava, uvećan za redovnu i zateznu kamatu, od
dana uplate sredstava do konačne isplate.
Član 10.
Isporučilac se obavezuje da za isporučenu opremu obezbedi:
- garanciju, odnosno potpunu funkcionalnost i kvalitet delova opreme i opreme u celini, u
vremenskom trajanju utvrđenom u ponudi,
- potpunu kompatibilnost opreme sa svetskim standardima, kao i da oprema, u momentu
isporuke, bude nova i testirana, prema svim karakteristikama navedenim u ponudi
Isporučioca i bez nedostataka u materijalu i izradi;
- obezbeđene potrebne rezervne delove, na nivou kompatibilnosti, u garantnom periodu,
koji će se nabavljati prema potrebama Naručioca.

Član 11.
Isporučilac se obavezuje da, u garantnom roku, započne sa opravkom ili zamenom i
otklanjanjem kvarova i nedostataka na isporučenoj opremi, u najkraćem mogućem roku, u dogovoru
sati, računajući od početka
sa Naručiocem, i kvar ‐ nedostatak otkloni u roku od
servisiranja.
Ukoliko Isporučilac ne pristupi otklanjanju kvarova i nedostataka, Naručilac ima pravo da sam
otkloni kvarove i nedostatke ili da ovaj posao poveri trećem licu i da račun o nastalim troškovima
ispostavi Isporučiocu, bez gubitka garancije.
Troškove popravke u garantnom periodu snosi Isporučilac.

Član 12.
Isporučilac se obavezuje da u trenutku zaključenja ovog ugovora dostavi Naručiocu jednu
blanko solo menicu, na iznos od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, koja predstavlja sredstvo
finansijskog obezbeđenja i kojom garantuje uredno ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno
uredno izvršenje ugovorenog posla i eventualno plaćanje ugovorne kazne.
Menica treba da bude sa klauzulom „bez protesta“ i rokom dospeća „po viđenju“ i rokom
važenja 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka isporuke opreme, s tim da eventualni produžetak
roka ima za posledicu produženje roka važnosti menice i meničnog ovlašćenja za isti broj dana za koji
će biti produžen rok.
Istovremeno, Isporučilac se obavezuje da Naručiocu preda kopiju kartona sa deponovanim
potpisom ovlašćenog lica Isporučioca, ovlašćenje za Naručioca da menice može popuniti u skladu sa
ovim ugovorom, i kopiju zahteva Isporučioca za registraciju menica u Registru menica Narodne Banke
Srbije i ovlašćenja, koji je overen od strane poslovne banke Ispručioca.
Menice moraju biti neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv Naručioca.
Naručilac se obavezuje da menice vrati Isporučiocu po isteku navedenih rokova.
U slučaju da Isporučilac ne izvrši svoje ugovorne obaveze, izvrši ih delimično ili kasni sa
izvršenjem ugovornih obaveza, Naručilac će aktivirati menice.
U slučaju realizacije menice, Isporučilac je dužan da, bez odlaganja, dostavi Naručiocu novu
blanko solo menicu, sa odgovarajućim prilozima.

Član 13.
Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor raskida u sledećim slučajevima:
‐ ako Isporučilac ne isporuči opremu po kvalitetu, količini, ceni i u roku kako je predviđeno ugovorom,
u kom slučaju će biti naplaćena menica na ime naknade troškova Naručioca, a sva isporučena oprema
biće vraćena Isporučiocu;
‐ ako Naručilac ne izmiri svoje obaveze shodno ugovoru, u kom slučaju će Isporučilac biti obeštećen
tako da će se za neblagovremenu uplatu obračunati kamata u iznosu rasta cena na malo na mesečnom
nivou;
‐ ukoliko se usled nepredviđenih okolnosti, nastalih nakon zaključenja ovog ugovora (većih
poremećaja na tržištu i slično), ne može ostvariti svrha Ugovora, i
‐ sporazumom ugovornih strana.

Član 14.
Ovaj ugovor se zaključuje za period do okončanja isporuke opreme, u skladu sa ugovorenim
rokovima ili utroškom raspoloživih sredstava.
Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana ima pravo da jednostrano otkaže
ugovor, u svako doba i bez otkaznog roka, ako druga ugovorna strana ne izvršava obaveze na
ugovoreni način i u ugovorenim rokovima, o čemu, u pisanoj formi, obaveštava drugu ugovornu
stranu.

Član 15.
Ugovorne strane su saglasne da se na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, neposredno
primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa kojima je regulisana predmetna
materija.

Član 16.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove rešavaju sporazumno.
Ukoliko to nije moguće, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu.

Član 17.
Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih Naručilac zadržava 4 (četiri)
primerka, a Isporučilac 2 (dva) primerka.

ZA ISPORUČIOCA

ZA NARUČIOCA
Dekan
Dr Dragan Janković, redovni profesor

NAPOMENA:
-

-

Model ugovora ponuđač mora da popuni, potpiše (ovlašćeno lice) i overi pečatom,čime
potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, model ugovora potpisuje i overava
pečatom ponuđač, a u slučaju podnošenja zajedničke ponude, ugovor potpisuje i overava
pečatom onaj ponuđač koji je ovlašćen u ime svih ponuđača iz grupe ponuđača, saglasno
sporazumu koji je grupa ponuđača dostavila uz ponudu.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, odnosno zajedničke ponude, u
modelu ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi
podizvođači.

DODATNA NAPOMENA:
Ako ponuđač, bez opravdanih razloga, odbije da zaključi ugovor, nakon što mu je ugovor
dodeljen, Naručilac će upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference.
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MODEL UGOVORA

UGOVOR ZA NABAVKU DOBARA – ADMINISTRATIVNA OPREMA – PARTIJA BROJ 2 RAČUNARI
Zaključen između:

UNIVERZITETA U Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU sa sedištem u Nišu, Aleksandra
Medvedeva 14, PIB 100232259, 07215240, broj računa: 840-1721666-89, Uprava za trezor,
telefon 018/529-105, Telefaks 018/588-399, koga zastupa dekan prof. dr Dragan Janković,
redovni profesor (u daljem tekstu: Naručilac).
i

............................................................... sa sedištem u
.................................., ulica
i
broj
..................................., PIB:..........................
Matični
broj
........................................ Broj računa:
............................................ Naziv banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks
koga zastupa.................................. (u daljem tekstu: Isporučilac)
Sa podizvođačem/podizvođačima
Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima
(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)

Ugovorne strane saglasno konstatuju:
da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj
124/12) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo otvoreni
postupak javne nabavke, broj 002/2015, čiji su predmet dobra – administrativna oprema, za
partiju broj 2 Računarska oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
_2015 godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2015. godine.
Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka administrativne opreme (u daljem tekstu: oprema) za partiju
broj 2 RAČUNARSKA OPREMA za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, prema konkursnoj
dokumentaciji Naručioca br. 002/15 od februara 2015. godine i prihvaćenoj ponudi
2015. godine, koje čine sastavni deo ovog ugovora, u
Isporučioca br. _______________ od _____
iznosu
od
_________________
dinara
(slovima:
___________________________________________________________________ i 00/100), bez obračunatog poreza
na dodatu vrednost, odnosno ________________________ dinara
(slovima:
____________________________________________________ i 00/100), sa uračunatim
porezom na dodatu vrednost.

Član 2.
Ugovorne strane su saglasne da će se nabavka opreme vršiti prema specifikaciji koja
je sastavni deo ugovora sa jediničnim cenama iskazanim u ponudi Isporučioca iz člana 1. ovog
ugovora.
Ugovorene jedinične cene su fiksne i ne podležu promenama.

Član 3.
Isporučilac se obavezuje da garantuje kvalitet opreme u svemu prema uslovima utvrđenim u
zahtevima Naručioca navedenim u konkursnoj dokumentaciji – nov originalan proizvod odgovarajućih
karakteristika i obeležja.

Član 4.
Isporučilac se obavezuje da, bez posebne naknade, isporuči Naručiocu originalnu tehničku
dokumentaciju, uputstvo za upotrebu i održavanje opreme.
Član 5.
Sve troškove obezbeđenja potrebne dokumentacije, uvoza, carine, špedicije, osiguranja i
transporta opreme do ugovorene lokacije isporuke, snosi Isporučilac.
24sata.

Član 6.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme, koja je predmet ovog ugovora, izvrši u roku od

Član 7.
Naručilac se obavezuje da će se plaćanje vršiti prema ispostavljenim računima od strane ponuđača.

Član 8.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme vrši na adresu Naručioca.
Ugovorne strane su saglasne da se isporuka, odnosno prijem opreme, vrši u prisustvu
ovlašćenih predstavnika Naručioca i Isporučioca, o čemu će se sačiniti zapisnik.
Ugovorne strane su takođe saglasne da prijem opreme sa uočenim nedostacima neće biti
izvršen.
Isporučilac se obavezuje da odmah, a najkasnije sutradan, izvrši zamenu opreme po
zahtevanim karakteristikama, shodno članu 3. ovog ugovora.

Član 9.
Isporučilac se obavezuje da će izvršiti isporuku svih ugovorenih količina opreme, ugovorenog
kvaliteta, u ugovorenom roku.
Ukoliko ne izvrši obavezu iz stava 1. ovog člana, Isporučilac je saglasan da Naručiocu, na ime
ugovorne kazne, plati iznos u visini od 1% (jedan procenat) ugovorene vrednosti
neisporučenih količina za svaki dan kašnjenja isporuke, s tim da iznos tako određene kazne ne može biti
veći od 10% (deset procenata) ukupne ugovorene vrednosti.
Delimično izvršenje ugovora, u utvrđenom roku, ne isključuje obavezu Isporučioca da plati
ugovornu kaznu.
Pravo Naručioca na naplatu ugovorne kazne ne utiče na pravo Naručioca da zahteva naknadu štete.
Ukoliko, krivicom Isporučioca ne dođe do realizacije ovog ugovora, Isporučilac je dužan da
Naručiocu vrati celokupan iznos uplaćenih novčanih sredstava, uvećan za redovnu i zateznu kamatu, od
dana uplate sredstava do konačne isplate.
Član 10.
Isporučilac se obavezuje da za isporučenu opremu obezbedi:
- garanciju, odnosno potpunu funkcionalnost i kvalitet delova opreme i opreme u celini, u
vremenskom trajanju utvrđenom u ponudi,
- potpunu kompatibilnost opreme sa svetskim standardima, kao i da oprema, u momentu
isporuke, bude nova i testirana, prema svim karakteristikama navedenim u ponudi

-

Isporučioca i bez nedostataka u materijalu i izradi;
obezbeđene potrebne rezervne delove, na nivou kompatibilnosti, u garantnom periodu,
koji će se nabavljati prema potrebama Naručioca.

Član 11.
Isporučilac se obavezuje da, u garantnom roku, započne sa opravkom ili zamenom i
otklanjanjem kvarova i nedostataka na isporučenoj opremi, u najkraćem mogućem roku, u dogovoru
sati, računajući od početka
sa Naručiocem, i kvar ‐ nedostatak otkloni u roku od
servisiranja.
Ukoliko Isporučilac ne pristupi otklanjanju kvarova i nedostataka, Naručilac ima pravo da sam
otkloni kvarove i nedostatke ili da ovaj posao poveri trećem licu i da račun o nastalim troškovima
ispostavi Isporučiocu, bez gubitka garancije.
Troškove popravke u garantnom periodu snosi Isporučilac.

Član 12.
Isporučilac se obavezuje da u trenutku zaključenja ovog ugovora dostavi Naručiocu jednu
blanko solo menicu, na iznos od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, koja predstavlja sredstvo
finansijskog obezbeđenja i kojom garantuje uredno ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno
uredno izvršenje ugovorenog posla i eventualno plaćanje ugovorne kazne.
Menica treba da bude sa klauzulom „bez protesta“ i rokom dospeća „po viđenju“ i rokom
važenja 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka isporuke opreme, s tim da eventualni produžetak
roka ima za posledicu produženje roka važnosti menice i meničnog ovlašćenja za isti broj dana za koji
će biti produžen rok.
Istovremeno, Isporučilac se obavezuje da Naručiocu preda kopiju kartona sa deponovanim
potpisom ovlašćenog lica Isporučioca, ovlašćenje za Naručioca da menice može popuniti u skladu sa
ovim ugovorom, i kopiju zahteva Isporučioca za registraciju menica u Registru menica Narodne Banke
Srbije i ovlašćenja, koji je overen od strane poslovne banke Ispručioca.
Menice moraju biti neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv Naručioca.
Naručilac se obavezuje da menice vrati Isporučiocu po isteku navedenih rokova.
U slučaju da Isporučilac ne izvrši svoje ugovorne obaveze, izvrši ih delimično ili kasni sa
izvršenjem ugovornih obaveza, Naručilac će aktivirati menice.
U slučaju realizacije menice, Isporučilac je dužan da, bez odlaganja, dostavi Naručiocu novu
blanko solo menicu, sa odgovarajućim prilozima.

Član 13.
Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor raskida u sledećim slučajevima:
‐ ako Isporučilac ne isporuči opremu po kvalitetu, količini, ceni i u roku kako je predviđeno ugovorom,
u kom slučaju će biti naplaćena menica na ime naknade troškova Naručioca, a sva isporučena oprema
biće vraćena Isporučiocu;
‐ ako Naručilac ne izmiri svoje obaveze shodno ugovoru, u kom slučaju će Isporučilac biti obeštećen
tako da će se za neblagovremenu uplatu obračunati kamata u iznosu rasta cena na malo na mesečnom
nivou;
‐ ukoliko se usled nepredviđenih okolnosti, nastalih nakon zaključenja ovog ugovora (većih
poremećaja na tržištu i slično), ne može ostvariti svrha Ugovora, i
‐ sporazumom ugovornih strana.

Član 14.
Ovaj ugovor se zaključuje za period do okončanja isporuke opreme, u skladu sa ugovorenim
rokovima ili utroškom raspoloživih sredstava.
Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana ima pravo da jednostrano otkaže
ugovor, u svako doba i bez otkaznog roka, ako druga ugovorna strana ne izvršava obaveze na
ugovoreni način i u ugovorenim rokovima, o čemu, u pisanoj formi, obaveštava drugu ugovornu
stranu.

Član 15.
Ugovorne strane su saglasne da se na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, neposredno
primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa kojima je regulisana predmetna
materija.
Član 16.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove rešavaju sporazumno.
Ukoliko to nije moguće, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu.

Član 17.
Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih Naručilac zadržava 4 (četiri)
primerka, a Isporučilac 2 (dva) primerka.

ZA ISPORUČIOCA

ZA NARUČIOCA
Dekan
Dr Dragan Janković, redovni profesor

NAPOMENA:
-

-

Model ugovora ponuđač mora da popuni, potpiše (ovlašćeno lice) i overi pečatom,čime
potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, model ugovora potpisuje i
overava pečatom ponuđač, a u slučaju podnošenja zajedničke ponude, ugovor potpisuje
i overava pečatom onaj ponuđač koji je ovlašćen u ime svih ponuđača iz grupe
ponuđača, saglasno sporazumu koji je grupa ponuđača dostavila uz ponudu.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, odnosno zajedničke ponude, u
modelu ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi
podizvođači.

DODATNA NAPOMENA:
Ako ponuđač, bez opravdanih razloga, odbije da zaključi ugovor, nakon što mu je
ugovor dodeljen, Naručilac će upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference.
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MODEL UGOVORA

UGOVOR ZA NABAVKU DOBARA – ADMINISTRATIVNA OPREMA – PARTIJA BROJ 3
MREŽNA OPREMA
Zaključen između:

UNIVERZITETA U Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU sa sedištem u Nišu, Aleksandra
Medvedeva 14, PIB 100232259, 07215240, broj računa: 840-1721666-89, Uprava za trezor,
telefon 018/529-105, Telefaks 018/588-399, koga zastupa dekan prof. dr Dragan Janković,
redovni profesor (u daljem tekstu: Naručilac).
i

............................................................... sa sedištem u
.................................., ulica
i broj
..................................., PIB:..........................
Matični
broj
........................................
Broj
računa:
............................................ Naziv banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks koga zastupa............................(u daljem tekstu: Isporučilac)
Sa podizvođačem/podizvođačima
Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima
(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)

Ugovorne strane saglasno konstatuju:
da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj
124/12) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo otvoreni
postupak javne nabavke, broj 002/2015, čiji su predmet dobra – administrativna oprema, za
partiju broj 3 Mrežna oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
2015 godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2015. godine.
Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka administrativne opreme (u daljem tekstu: oprema) za partiju
prema
konkursnoj
broj 3 MREŽNA OPREMA za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu,
dokumentaciji Naručioca br. 002/15 od februara 2015. godine i prihvaćenoj ponudi
2015. godine, koje čine sastavni deo ovog ugovora, u
Isporučioca br. _______________ od _____
iznosu
od
_________________
dinara
(slovima:
___________________________________________________________________ i 00/100), bez obračunatog poreza
na dodatu vrednost, odnosno ________________________ dinara
(slovima:
____________________________________________________ i 00/100), sa uračunatim
porezom na dodatu vrednost.

Član 2.
Ugovorne strane su saglasne da će se nabavka opreme vršiti prema specifikaciji koja
je sastavni deo ugovora sa jediničnim cenama iskazanim u ponudi Isporučioca iz člana 1. ovog
ugovora.
Ugovorene jedinične cene su fiksne i ne podležu promenama.

Član 3.
Isporučilac se obavezuje da garantuje kvalitet opreme u svemu prema uslovima utvrđenim u
zahtevima Naručioca navedenim u konkursnoj dokumentaciji – nov originalan proizvod odgovarajućih
karakteristika i obeležja.

Član 4.
Isporučilac se obavezuje da, bez posebne naknade, isporuči Naručiocu originalnu tehničku
dokumentaciju, uputstvo za upotrebu i održavanje opreme.
Član 5.
Sve troškove obezbeđenja potrebne dokumentacije, uvoza, carine, špedicije, osiguranja i
transporta opreme do ugovorene lokacije isporuke, snosi Isporučilac.
24sata.

Član 6.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme, koja je predmet ovog ugovora, izvrši u roku od

Član 7.
Naručilac se obavezuje da će se plaćanje vršiti prema ispostavljenim računima od strane ponuđača.

Član 8.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme vrši na adresu Naručioca.
Ugovorne strane su saglasne da se isporuka, odnosno prijem opreme, vrši u prisustvu
ovlašćenih predstavnika Naručioca i Isporučioca, o čemu će se sačiniti zapisnik.
Ugovorne strane su takođe saglasne da prijem opreme sa uočenim nedostacima neće biti
izvršen.
Isporučilac se obavezuje da odmah, a najkasnije sutradan, izvrši zamenu opreme po
zahtevanim karakteristikama, shodno članu 3. ovog ugovora.

Član 9.
Isporučilac se obavezuje da će izvršiti isporuku svih ugovorenih količina opreme, ugovorenog
kvaliteta, u ugovorenom roku.
Ukoliko ne izvrši obavezu iz stava 1. ovog člana, Isporučilac je saglasan da Naručiocu, na ime
ugovorne kazne, plati iznos u visini od 1% (jedan procenat) ugovorene vrednosti
neisporučenih količina za svaki dan kašnjenja isporuke, s tim da iznos tako određene kazne ne može biti
veći od 10% (deset procenata) ukupne ugovorene vrednosti.
Delimično izvršenje ugovora, u utvrđenom roku, ne isključuje obavezu Isporučioca da plati
ugovornu kaznu.
Pravo Naručioca na naplatu ugovorne kazne ne utiče na pravo Naručioca da zahteva naknadu štete.
Ukoliko, krivicom Isporučioca ne dođe do realizacije ovog ugovora, Isporučilac je dužan da
Naručiocu vrati celokupan iznos uplaćenih novčanih sredstava, uvećan za redovnu i zateznu kamatu, od
dana uplate sredstava do konačne isplate.
Član 10.
Isporučilac se obavezuje da za isporučenu opremu obezbedi:
- garanciju, odnosno potpunu funkcionalnost i kvalitet delova opreme i opreme u celini, u
vremenskom trajanju utvrđenom u ponudi,
- potpunu kompatibilnost opreme sa svetskim standardima, kao i da oprema, u momentu
isporuke, bude nova i testirana, prema svim karakteristikama navedenim u ponudi

-

Isporučioca i bez nedostataka u materijalu i izradi;
obezbeđene potrebne rezervne delove, na nivou kompatibilnosti, u garantnom periodu,
koji će se nabavljati prema potrebama Naručioca.

Član 11.
Isporučilac se obavezuje da, u garantnom roku, započne sa opravkom ili zamenom i
otklanjanjem kvarova i nedostataka na isporučenoj opremi, u najkraćem mogućem roku, u dogovoru
sati, računajući od početka
sa Naručiocem, i kvar ‐ nedostatak otkloni u roku od
servisiranja.
Ukoliko Isporučilac ne pristupi otklanjanju kvarova i nedostataka, Naručilac ima pravo da sam
otkloni kvarove i nedostatke ili da ovaj posao poveri trećem licu i da račun o nastalim troškovima
ispostavi Isporučiocu, bez gubitka garancije.
Troškove popravke u garantnom periodu snosi Isporučilac.

Član 12.
Isporučilac se obavezuje da u trenutku zaključenja ovog ugovora dostavi Naručiocu jednu
blanko solo menicu, na iznos od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, koja predstavlja sredstvo
finansijskog obezbeđenja i kojom garantuje uredno ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno
uredno izvršenje ugovorenog posla i eventualno plaćanje ugovorne kazne.
Menica treba da bude sa klauzulom „bez protesta“ i rokom dospeća „po viđenju“ i rokom
važenja 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka isporuke opreme, s tim da eventualni produžetak
roka ima za posledicu produženje roka važnosti menice i meničnog ovlašćenja za isti broj dana za koji
će biti produžen rok.
Istovremeno, Isporučilac se obavezuje da Naručiocu preda kopiju kartona sa deponovanim
potpisom ovlašćenog lica Isporučioca, ovlašćenje za Naručioca da menice može popuniti u skladu sa
ovim ugovorom, i kopiju zahteva Isporučioca za registraciju menica u Registru menica Narodne Banke
Srbije i ovlašćenja, koji je overen od strane poslovne banke Ispručioca.
Menice moraju biti neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv Naručioca.
Naručilac se obavezuje da menice vrati Isporučiocu po isteku navedenih rokova.
U slučaju da Isporučilac ne izvrši svoje ugovorne obaveze, izvrši ih delimično ili kasni sa
izvršenjem ugovornih obaveza, Naručilac će aktivirati menice.
U slučaju realizacije menice, Isporučilac je dužan da, bez odlaganja, dostavi Naručiocu novu
blanko solo menicu, sa odgovarajućim prilozima.

Član 13.
Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor raskida u sledećim slučajevima:
‐ ako Isporučilac ne isporuči opremu po kvalitetu, količini, ceni i u roku kako je predviđeno ugovorom,
u kom slučaju će biti naplaćena menica na ime naknade troškova Naručioca, a sva isporučena oprema
biće vraćena Isporučiocu;
‐ ako Naručilac ne izmiri svoje obaveze shodno ugovoru, u kom slučaju će Isporučilac biti obeštećen
tako da će se za neblagovremenu uplatu obračunati kamata u iznosu rasta cena na malo na mesečnom
nivou;
‐ ukoliko se usled nepredviđenih okolnosti, nastalih nakon zaključenja ovog ugovora (većih
poremećaja na tržištu i slično), ne može ostvariti svrha Ugovora, i
‐ sporazumom ugovornih strana.

Član 14.
Ovaj ugovor se zaključuje za period do okončanja isporuke opreme, u skladu sa ugovorenim
rokovima ili utroškom raspoloživih sredstava.
Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana ima pravo da jednostrano otkaže
ugovor, u svako doba i bez otkaznog roka, ako druga ugovorna strana ne izvršava obaveze na
ugovoreni način i u ugovorenim rokovima, o čemu, u pisanoj formi, obaveštava drugu ugovornu
stranu.

Član 15.
Ugovorne strane su saglasne da se na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, neposredno
primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa kojima je regulisana predmetna
materija.
Član 16.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove rešavaju sporazumno.
Ukoliko to nije moguće, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu.

Član 17.
Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih Naručilac zadržava 4 (četiri)
primerka, a Isporučilac 2 (dva) primerka.

ZA ISPORUČIOCA

ZA NARUČIOCA
Dekan
Dr Dragan Janković, redovni profesor

NAPOMENA:
-

-

Model ugovora ponuđač mora da popuni, potpiše (ovlašćeno lice) i overi pečatom,čime
potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, model ugovora potpisuje i
overava pečatom ponuđač, a u slučaju podnošenja zajedničke ponude, ugovor potpisuje
i overava pečatom onaj ponuđač koji je ovlašćen u ime svih ponuđača iz grupe
ponuđača, saglasno sporazumu koji je grupa ponuđača dostavila uz ponudu.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, odnosno zajedničke ponude, u
modelu ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi
podizvođači.

DODATNA NAPOMENA:
Ako ponuđač, bez opravdanih razloga, odbije da zaključi ugovor, nakon što mu je ugovor dodeljen,
Naručilac će upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference.
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MODEL UGOVORA

UGOVOR ZA NABAVKU DOBARA – ADMINISTRATIVNA OPREMA – PARTIJA BROJ 4
ŠTAMPAČI
Zaključen između:

UNIVERZITETA U Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU sa sedištem uNišu, Aleksandra
Medvedeva 14, PIB 100232259, 07215240, broj računa: 840-1721666-89, Uprava za trezor,
telefon 018/529-105, Telefaks 018/588-399, koga zastupa dekan prof. dr Dragan Janković,
redovni profesor (u daljem tekstu: Naručilac).
i

............................................................... sa sedištem u
.................................., ulica
i
broj
..................................., PIB:..........................
Matični
broj
........................................
Broj
računa:
............................................ Naziv
banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks, koga zastupa............................ (u daljem tekstu: Isporučilac)
Sa podizvođačem/podizvođačima
Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima
(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)

Ugovorne strane saglasno konstatuju:
da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj
124/12) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo otvoreni
postupak javne nabavke, broj 002/2015, čiji su predmet dobra – administrativna oprema, za
partiju broj 4 Štampači
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od ________________ 2015 godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2015. godine.
Član 1.
Predmet ovog ugovora je nabavka administrativne opreme (u daljem tekstu: oprema) za partiju
broj 4 ŠTAMPAČI za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, prema konkursnoj dokumentaciji
Naručioca br. 002/15 od februara 2015. godine i prihvaćenoj ponudi Isporučioca br.
_______________ od _____ 2015. godine, koje čine sastavni deo ovog ugovora, u iznosu od _________________
dinara (slovima:
___________________________________________________________________ i
00/100), bez
obračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno ________________________ dinara
(slovima:
____________________________________________________ i 00/100), sa uračunatim
porezom na dodatu vrednost.

Član 2.
Ugovorne strane su saglasne da će se nabavka opreme vršiti prema specifikaciji koja
je sastavni deo ugovora sa jediničnim cenama iskazanim u ponudi Isporučioca iz člana 1. ovog
ugovora.
Ugovorene jedinične cene su fiksne i ne podležu promenama.

Član 3.
Isporučilac se obavezuje da garantuje kvalitet opreme u svemu prema uslovima utvrđenim u
zahtevima Naručioca navedenim u konkursnoj dokumentaciji – nov originalan proizvod odgovarajućih
karakteristika i obeležja.

Član 4.
Isporučilac se obavezuje da, bez posebne naknade, isporuči Naručiocu originalnu tehničku
dokumentaciju, uputstvo za upotrebu i održavanje opreme.
Član 5.
Sve troškove obezbeđenja potrebne dokumentacije, uvoza, carine, špedicije, osiguranja i
transporta opreme do ugovorene lokacije isporuke, snosi Isporučilac.
24sata.

Član 6.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme, koja je predmet ovog ugovora, izvrši u roku od

Član 7.
Naručilac se obavezuje da će se plaćanje vršiti prema ispostavljenim računima od strane ponuđača.

Član 8.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme vrši na adresu Naručioca.
Ugovorne strane su saglasne da se isporuka, odnosno prijem opreme, vrši u prisustvu
ovlašćenih predstavnika Naručioca i Isporučioca, o čemu će se sačiniti zapisnik.
Ugovorne strane su takođe saglasne da prijem opreme sa uočenim nedostacima neće biti
izvršen.
Isporučilac se obavezuje da odmah, a najkasnije sutradan, izvrši zamenu opreme po
zahtevanim karakteristikama, shodno članu 3. ovog ugovora.

Član 9.
Isporučilac se obavezuje da će izvršiti isporuku svih ugovorenih količina opreme, ugovorenog
kvaliteta, u ugovorenom roku.
Ukoliko ne izvrši obavezu iz stava 1. ovog člana, Isporučilac je saglasan da Naručiocu, na ime
ugovorne kazne, plati iznos u visini od 1% (jedan procenat) ugovorene vrednosti
neisporučenih količina za svaki dan kašnjenja isporuke, s tim da iznos tako određene kazne ne može biti
veći od 10% (deset procenata) ukupne ugovorene vrednosti.
Delimično izvršenje ugovora, u utvrđenom roku, ne isključuje obavezu Isporučioca da plati
ugovornu kaznu.
Pravo Naručioca na naplatu ugovorne kazne ne utiče na pravo Naručioca da zahteva naknadu štete.
Ukoliko, krivicom Isporučioca ne dođe do realizacije ovog ugovora, Isporučilac je dužan da
Naručiocu vrati celokupan iznos uplaćenih novčanih sredstava, uvećan za redovnu i zateznu kamatu, od
dana uplate sredstava do konačne isplate.
Član 10.
Isporučilac se obavezuje da za isporučenu opremu obezbedi:
- garanciju, odnosno potpunu funkcionalnost i kvalitet delova opreme i opreme u celini, u
vremenskom trajanju utvrđenom u ponudi,
- potpunu kompatibilnost opreme sa svetskim standardima, kao i da oprema, u momentu
isporuke, bude nova i testirana, prema svim karakteristikama navedenim u ponudi

-

Isporučioca i bez nedostataka u materijalu i izradi;
obezbeđene potrebne rezervne delove, na nivou kompatibilnosti, u garantnom periodu,
koji će se nabavljati prema potrebama Naručioca.

Član 11.
Isporučilac se obavezuje da, u garantnom roku, započne sa opravkom ili zamenom i
otklanjanjem kvarova i nedostataka na isporučenoj opremi, u najkraćem mogućem roku, u dogovoru
sati, računajući od početka
sa Naručiocem, i kvar ‐ nedostatak otkloni u roku od
servisiranja.
Ukoliko Isporučilac ne pristupi otklanjanju kvarova i nedostataka, Naručilac ima pravo da sam
otkloni kvarove i nedostatke ili da ovaj posao poveri trećem licu i da račun o nastalim troškovima
ispostavi Isporučiocu, bez gubitka garancije.
Troškove popravke u garantnom periodu snosi Isporučilac.

Član 12.
Isporučilac se obavezuje da u trenutku zaključenja ovog ugovora dostavi Naručiocu jednu
blanko solo menicu, na iznos od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, koja predstavlja sredstvo
finansijskog obezbeđenja i kojom garantuje uredno ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno
uredno izvršenje ugovorenog posla i eventualno plaćanje ugovorne kazne.
Menica treba da bude sa klauzulom „bez protesta“ i rokom dospeća „po viđenju“ i rokom
važenja 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka isporuke opreme, s tim da eventualni produžetak
roka ima za posledicu produženje roka važnosti menice i meničnog ovlašćenja za isti broj dana za koji
će biti produžen rok.
Istovremeno, Isporučilac se obavezuje da Naručiocu preda kopiju kartona sa deponovanim
potpisom ovlašćenog lica Isporučioca, ovlašćenje za Naručioca da menice može popuniti u skladu sa
ovim ugovorom, i kopiju zahteva Isporučioca za registraciju menica u Registru menica Narodne Banke
Srbije i ovlašćenja, koji je overen od strane poslovne banke Ispručioca.
Menice moraju biti neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv Naručioca.
Naručilac se obavezuje da menice vrati Isporučiocu po isteku navedenih rokova.
U slučaju da Isporučilac ne izvrši svoje ugovorne obaveze, izvrši ih delimično ili kasni sa
izvršenjem ugovornih obaveza, Naručilac će aktivirati menice.
U slučaju realizacije menice, Isporučilac je dužan da, bez odlaganja, dostavi Naručiocu novu
blanko solo menicu, sa odgovarajućim prilozima.

Član 13.
Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor raskida u sledećim slučajevima:
‐ ako Isporučilac ne isporuči opremu po kvalitetu, količini, ceni i u roku kako je predviđeno ugovorom,
u kom slučaju će biti naplaćena menica na ime naknade troškova Naručioca, a sva isporučena oprema
biće vraćena Isporučiocu;
‐ ako Naručilac ne izmiri svoje obaveze shodno ugovoru, u kom slučaju će Isporučilac biti obeštećen
tako da će se za neblagovremenu uplatu obračunati kamata u iznosu rasta cena na malo na mesečnom
nivou;
‐ ukoliko se usled nepredviđenih okolnosti, nastalih nakon zaključenja ovog ugovora (većih
poremećaja na tržištu i slično), ne može ostvariti svrha Ugovora, i
‐ sporazumom ugovornih strana.

Član 14.
Ovaj ugovor se zaključuje za period do okončanja isporuke opreme, u skladu sa ugovorenim
rokovima ili utroškom raspoloživih sredstava.
Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana ima pravo da jednostrano otkaže
ugovor, u svako doba i bez otkaznog roka, ako druga ugovorna strana ne izvršava obaveze na
ugovoreni način i u ugovorenim rokovima, o čemu, u pisanoj formi, obaveštava drugu ugovornu
stranu.

Član 15.
Ugovorne strane su saglasne da se na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, neposredno
primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa kojima je regulisana predmetna
materija.
Član 16.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove rešavaju sporazumno.
Ukoliko to nije moguće, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu.

Član 17.
Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih Naručilac zadržava 4 (četiri)
primerka, a Isporučilac 2 (dva) primerka.

ZA ISPORUČIOCA

ZA NARUČIOCA
Dekan
Dr Dragan Janković, redovni profesor

NAPOMENA:
-

-

Model ugovora ponuđač mora da popuni, potpiše (ovlašćeno lice) i overi pečatom,čime
potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, model ugovora potpisuje i
overava pečatom ponuđač, a u slučaju podnošenja zajedničke ponude, ugovor potpisuje
i overava pečatom onaj ponuđač koji je ovlašćen u ime svih ponuđača iz grupe
ponuđača, saglasno sporazumu koji je grupa ponuđača dostavila uz ponudu.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, odnosno zajedničke ponude, u
modelu ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi
podizvođači.

DODATNA NAPOMENA:
Ako ponuđač, bez opravdanih razloga, odbije da zaključi ugovor, nakon što mu je ugovor dodeljen,
Naručilac će upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference.
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MODEL UGOVORA

UGOVOR ZA NABAVKU DOBARA – ADMINISTRATIVNA OPREMA – PARTIJA BROJ 5
ELEKTRONSKA OPREMA
Zaključen između:

UNIVERZITETA U Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU sa sedištem uNišu, Aleksandra
Medvedeva 14, PIB 100232259, 07215240, broj računa840-1721666-89:, Uprava za trezor,
telefon 018/529-105, Telefaks 018/588-399, koga zastupa dekan prof. dr Dragan Janković,
redovni profesor (u daljem tekstu: Naručilac).
i

............................................................... sa sedištem u
.................................., ulica
i
broj
..................................., PIB:..........................
Matični
broj
........................................
Broj
računa:
............................................ Naziv
banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks koga zastupa............................(u daljem tekstu: Isporučilac)
Sa podizvođačem/podizvođačima
Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima
(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)

Ugovorne strane saglasno konstatuju:
da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj
124/12) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo otvoreni
postupak javne nabavke, broj 002/2015, čiji su predmet dobra – administrativna oprema, za
partiju broj 5 Elektronska oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
2015 godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2015. godine.
Član 1.
Predmet ovog ugovora je nabavka administrativne opreme (u daljem tekstu: oprema) za partiju
broj 5 ELEKTRONSKA OPREMA za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, prema konkursnoj
dokumentaciji Naručioca br. 002/15 od februara 2015. godine i prihvaćenoj ponudi
2015. godine, koje čine sastavni deo ovog ugovora, u
Isporučioca br. _______________ od _____
iznosu
od
_________________
dinara
(slovima:
___________________________________________________________________ i 00/100), bez obračunatog poreza
na dodatu vrednost, odnosno ________________________ dinara
(slovima:
____________________________________________________ i 00/100), sa uračunatim
porezom na dodatu vrednost.

Član 2.
Ugovorne strane su saglasne da će se nabavka opreme vršiti prema specifikaciji koja
je sastavni deo ugovora sa jediničnim cenama iskazanim u ponudi Isporučioca iz člana 1. ovog
ugovora.
Ugovorene jedinične cene su fiksne i ne podležu promenama.

Član 3.
Isporučilac se obavezuje da garantuje kvalitet opreme u svemu prema uslovima utvrđenim u
zahtevima Naručioca navedenim u konkursnoj dokumentaciji – nov originalan proizvod odgovarajućih
karakteristika i obeležja.

Član 4.
Isporučilac se obavezuje da, bez posebne naknade, isporuči Naručiocu originalnu tehničku
dokumentaciju, uputstvo za upotrebu i održavanje opreme.
Član 5.
Sve troškove obezbeđenja potrebne dokumentacije, uvoza, carine, špedicije, osiguranja i
transporta opreme do ugovorene lokacije isporuke, snosi Isporučilac.
24sata.

Član 6.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme, koja je predmet ovog ugovora, izvrši u roku od

Član 7.
Naručilac se obavezuje da će se plaćanje vršiti prema ispostavljenim računima od strane ponuđača.

Član 8.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme vrši na adresu Naručioca.
Ugovorne strane su saglasne da se isporuka, odnosno prijem opreme, vrši u prisustvu
ovlašćenih predstavnika Naručioca i Isporučioca, o čemu će se sačiniti zapisnik.
Ugovorne strane su takođe saglasne da prijem opreme sa uočenim nedostacima neće biti
izvršen.
Isporučilac se obavezuje da odmah, a najkasnije sutradan, izvrši zamenu opreme po
zahtevanim karakteristikama, shodno članu 3. ovog ugovora.

Član 9.
Isporučilac se obavezuje da će izvršiti isporuku svih ugovorenih količina opreme, ugovorenog
kvaliteta, u ugovorenom roku.
Ukoliko ne izvrši obavezu iz stava 1. ovog člana, Isporučilac je saglasan da Naručiocu, na ime
ugovorne kazne, plati iznos u visini od 1% (jedan procenat) ugovorene vrednosti
neisporučenih količina za svaki dan kašnjenja isporuke, s tim da iznos tako određene kazne ne može biti
veći od 10% (deset procenata) ukupne ugovorene vrednosti.
Delimično izvršenje ugovora, u utvrđenom roku, ne isključuje obavezu Isporučioca da plati
ugovornu kaznu.
Pravo Naručioca na naplatu ugovorne kazne ne utiče na pravo Naručioca da zahteva naknadu štete.
Ukoliko, krivicom Isporučioca ne dođe do realizacije ovog ugovora, Isporučilac je dužan da
Naručiocu vrati celokupan iznos uplaćenih novčanih sredstava, uvećan za redovnu i zateznu kamatu, od
dana uplate sredstava do konačne isplate.
Član 10.
Isporučilac se obavezuje da za isporučenu opremu obezbedi:
- garanciju, odnosno potpunu funkcionalnost i kvalitet delova opreme i opreme u celini, u
vremenskom trajanju utvrđenom u ponudi,
- potpunu kompatibilnost opreme sa svetskim standardima, kao i da oprema, u momentu
isporuke, bude nova i testirana, prema svim karakteristikama navedenim u ponudi

-

Isporučioca i bez nedostataka u materijalu i izradi;
obezbeđene potrebne rezervne delove, na nivou kompatibilnosti, u garantnom periodu,
koji će se nabavljati prema potrebama Naručioca.

Član 11.
Isporučilac se obavezuje da, u garantnom roku, započne sa opravkom ili zamenom i
otklanjanjem kvarova i nedostataka na isporučenoj opremi, u najkraćem mogućem roku, u dogovoru
sati, računajući od početka
sa Naručiocem, i kvar ‐ nedostatak otkloni u roku od
servisiranja.
Ukoliko Isporučilac ne pristupi otklanjanju kvarova i nedostataka, Naručilac ima pravo da sam
otkloni kvarove i nedostatke ili da ovaj posao poveri trećem licu i da račun o nastalim troškovima
ispostavi Isporučiocu, bez gubitka garancije.
Troškove popravke u garantnom periodu snosi Isporučilac.

Član 12.
Isporučilac se obavezuje da u trenutku zaključenja ovog ugovora dostavi Naručiocu jednu
blanko solo menicu, na iznos od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, koja predstavlja sredstvo
finansijskog obezbeđenja i kojom garantuje uredno ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno
uredno izvršenje ugovorenog posla i eventualno plaćanje ugovorne kazne.
Menica treba da bude sa klauzulom „bez protesta“ i rokom dospeća „po viđenju“ i rokom
važenja 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka isporuke opreme, s tim da eventualni produžetak
roka ima za posledicu produženje roka važnosti menice i meničnog ovlašćenja za isti broj dana za koji
će biti produžen rok.
Istovremeno, Isporučilac se obavezuje da Naručiocu preda kopiju kartona sa deponovanim
potpisom ovlašćenog lica Isporučioca, ovlašćenje za Naručioca da menice može popuniti u skladu sa
ovim ugovorom, i kopiju zahteva Isporučioca za registraciju menica u Registru menica Narodne Banke
Srbije i ovlašćenja, koji je overen od strane poslovne banke Ispručioca.
Menice moraju biti neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv Naručioca.
Naručilac se obavezuje da menice vrati Isporučiocu po isteku navedenih rokova.
U slučaju da Isporučilac ne izvrši svoje ugovorne obaveze, izvrši ih delimično ili kasni sa
izvršenjem ugovornih obaveza, Naručilac će aktivirati menice.
U slučaju realizacije menice, Isporučilac je dužan da, bez odlaganja, dostavi Naručiocu novu
blanko solo menicu, sa odgovarajućim prilozima.

Član 13.
Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor raskida u sledećim slučajevima:
‐ ako Isporučilac ne isporuči opremu po kvalitetu, količini, ceni i u roku kako je predviđeno ugovorom,
u kom slučaju će biti naplaćena menica na ime naknade troškova Naručioca, a sva isporučena oprema
biće vraćena Isporučiocu;
‐ ako Naručilac ne izmiri svoje obaveze shodno ugovoru, u kom slučaju će Isporučilac biti obeštećen
tako da će se za neblagovremenu uplatu obračunati kamata u iznosu rasta cena na malo na mesečnom
nivou;
‐ ukoliko se usled nepredviđenih okolnosti, nastalih nakon zaključenja ovog ugovora (većih
poremećaja na tržištu i slično), ne može ostvariti svrha Ugovora, i
‐ sporazumom ugovornih strana.

Član 14.
Ovaj ugovor se zaključuje za period do okončanja isporuke opreme, u skladu sa ugovorenim
rokovima ili utroškom raspoloživih sredstava.
Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana ima pravo da jednostrano otkaže
ugovor, u svako doba i bez otkaznog roka, ako druga ugovorna strana ne izvršava obaveze na
ugovoreni način i u ugovorenim rokovima, o čemu, u pisanoj formi, obaveštava drugu ugovornu
stranu.

Član 15.
Ugovorne strane su saglasne da se na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, neposredno
primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa kojima je regulisana predmetna
materija.
Član 16.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove rešavaju sporazumno.
Ukoliko to nije moguće, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu.

Član 17.
Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih Naručilac zadržava 4 (četiri)
primerka, a Isporučilac 2 (dva) primerka.

ZA ISPORUČIOCA

ZA NARUČIOCA
Dekan
Dr Dragan Janković, redovni profesor

NAPOMENA:
-

-

Model ugovora ponuđač mora da popuni, potpiše (ovlašćeno lice) i overi pečatom,čime
potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, model ugovora potpisuje i
overava pečatom ponuđač, a u slučaju podnošenja zajedničke ponude, ugovor potpisuje
i overava pečatom onaj ponuđač koji je ovlašćen u ime svih ponuđača iz grupe
ponuđača, saglasno sporazumu koji je grupa ponuđača dostavila uz ponudu.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, odnosno zajedničke ponude, u
modelu ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi
podizvođači.

DODATNA NAPOMENA:
Ako ponuđač, bez opravdanih razloga, odbije da zaključi ugovor, nakon što mu je ugovor dodeljen,
Naručilac će upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference.
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MODEL UGOVORA

UGOVOR ZA NABAVKU DOBARA – ADMINISTRATIVNA OPREMA – PARTIJA BROJ 6
FOTOGRAFSKA OPREMA
Zaključen između:

UNIVERZITETA U Nišu, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU sa sedištem uNišu, Aleksandra Medvedeva 14,
PIB 100232259, 07215240, broj računa: 840-1721666-89, Uprava za trezor, telefon 018/529-105,
Telefaks 018/588-399, koga zastupa dekan prof. dr Dragan Janković, redovni profesor (u daljem tekstu:
Naručilac).
i

............................................................... sa sedištem u .................................., ulica i
broj
...................................,
PIB:..........................
Matični broj
........................................
Broj
računa: ............................................
Naziv banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks koga
zastupa............................(u
daljem tekstu: Isporučilac)
Sa podizvođačem/podizvođačima
Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima
(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)

Ugovorne strane saglasno konstatuju:
da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12) i
podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo otvoreni postupak javne
nabavke, broj 002/2015, čiji su predmet dobra – administrativna oprema, za partiju broj 6
Fotografska oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj od
_2015 godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2015. godine.
Član 1.
Predmet ovog ugovora je nabavka administrativne opremw (u daljem tekstu: oprema) za
partiju broj 6 FOTOGRAFSKA OPREMA za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, prema konkursnoj
dokumentaciji Naručioca br. 002/15 od februara 2015. godine i prihvaćenoj ponudi
2015. godine, koje čine sastavni deo ovog ugovora, u
Isporučioca br. _______________ od _____
iznosu
od
_________________
dinara
(slovima:
___________________________________________________________________ i 00/100), bez obračunatog poreza
na dodatu vrednost, odnosno ________________________ dinara
(slovima:
____________________________________________________ i 00/100), sa uračunatim
porezom na dodatu vrednost.
Član 2.
Ugovorne strane su saglasne da će se nabavka opreme vršiti prema specifikaciji koja
je sastavni deo ugovora sa jediničnim cenama iskazanim u ponudi Isporučioca iz člana 1. ovog
ugovora.

Ugovorene jedinične cene su fiksne i ne podležu promenama.

Član 3.
Isporučilac se obavezuje da garantuje kvalitet opreme u svemu prema uslovima utvrđenim u
zahtevima Naručioca navedenim u konkursnoj dokumentaciji – nov originalan proizvod odgovarajućih
karakteristika i obeležja.

Član 4.
Isporučilac se obavezuje da, bez posebne naknade, isporuči Naručiocu originalnu tehničku
dokumentaciju, uputstvo za upotrebu i održavanje opreme.
Član 5.
Sve troškove obezbeđenja potrebne dokumentacije, uvoza, carine, špedicije, osiguranja i
transporta opreme do ugovorene lokacije isporuke, snosi Isporučilac.
24sata.

Član 6.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme, koja je predmet ovog ugovora, izvrši u roku od

Član 7.
Naručilac se obavezuje da će se plaćanje vršiti prema ispostavljenim računima od strane ponuđača.

Član 8.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme vrši na adresu Naručioca.
Ugovorne strane su saglasne da se isporuka, odnosno prijem opreme, vrši u prisustvu
ovlašćenih predstavnika Naručioca i Isporučioca, o čemu će se sačiniti zapisnik.
Ugovorne strane su takođe saglasne da prijem opreme sa uočenim nedostacima neće biti
izvršen.
Isporučilac se obavezuje da odmah, a najkasnije sutradan, izvrši zamenu opreme po
zahtevanim karakteristikama, shodno članu 3. ovog ugovora.

Član 9.
Isporučilac se obavezuje da će izvršiti isporuku svih ugovorenih količina opreme, ugovorenog
kvaliteta, u ugovorenom roku.
Ukoliko ne izvrši obavezu iz stava 1. ovog člana, Isporučilac je saglasan da Naručiocu, na ime
ugovorne kazne, plati iznos u visini od 1% (jedan procenat) ugovorene vrednosti
neisporučenih količina za svaki dan kašnjenja isporuke, s tim da iznos tako određene kazne ne može biti
veći od 10% (deset procenata) ukupne ugovorene vrednosti.
Delimično izvršenje ugovora, u utvrđenom roku, ne isključuje obavezu Isporučioca da plati
ugovornu kaznu.
Pravo Naručioca na naplatu ugovorne kazne ne utiče na pravo Naručioca da zahteva naknadu štete.
Ukoliko, krivicom Isporučioca ne dođe do realizacije ovog ugovora, Isporučilac je dužan da
Naručiocu vrati celokupan iznos uplaćenih novčanih sredstava, uvećan za redovnu i zateznu kamatu, od
dana uplate sredstava do konačne isplate.
Član 10.
Isporučilac se obavezuje da za isporučenu opremu obezbedi:
- garanciju, odnosno potpunu funkcionalnost i kvalitet delova opreme i opreme u celini, u
vremenskom trajanju utvrđenom u ponudi,
- potpunu kompatibilnost opreme sa svetskim standardima, kao i da oprema, u momentu
isporuke, bude nova i testirana, prema svim karakteristikama navedenim u ponudi
Isporučioca i bez nedostataka u materijalu i izradi;
- obezbeđene potrebne rezervne delove, na nivou kompatibilnosti, u garantnom periodu,
koji će se nabavljati prema potrebama Naručioca.

Član 11.
Isporučilac se obavezuje da, u garantnom roku, započne sa opravkom ili zamenom i
otklanjanjem kvarova i nedostataka na isporučenoj opremi, u najkraćem mogućem roku, u dogovoru
sati, računajući od početka
sa Naručiocem, i kvar ‐ nedostatak otkloni u roku od
servisiranja.
Ukoliko Isporučilac ne pristupi otklanjanju kvarova i nedostataka, Naručilac ima pravo da sam
otkloni kvarove i nedostatke ili da ovaj posao poveri trećem licu i da račun o nastalim troškovima
ispostavi Isporučiocu, bez gubitka garancije.
Troškove popravke u garantnom periodu snosi Isporučilac.

Član 12.
Isporučilac se obavezuje da u trenutku zaključenja ovog ugovora dostavi Naručiocu jednu
blanko solo menicu, na iznos od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, koja predstavlja sredstvo
finansijskog obezbeđenja i kojom garantuje uredno ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno
uredno izvršenje ugovorenog posla i eventualno plaćanje ugovorne kazne.
Menica treba da bude sa klauzulom „bez protesta“ i rokom dospeća „po viđenju“ i rokom
važenja 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka isporuke opreme, s tim da eventualni produžetak
roka ima za posledicu produženje roka važnosti menice i meničnog ovlašćenja za isti broj dana za koji
će biti produžen rok.
Istovremeno, Isporučilac se obavezuje da Naručiocu preda kopiju kartona sa deponovanim
potpisom ovlašćenog lica Isporučioca, ovlašćenje za Naručioca da menice može popuniti u skladu sa
ovim ugovorom, i kopiju zahteva Isporučioca za registraciju menica u Registru menica Narodne Banke
Srbije i ovlašćenja, koji je overen od strane poslovne banke Ispručioca.
Menice moraju biti neopozive, bezuslovne i naplative na prvi poziv Naručioca.
Naručilac se obavezuje da menice vrati Isporučiocu po isteku navedenih rokova.
U slučaju da Isporučilac ne izvrši svoje ugovorne obaveze, izvrši ih delimično ili kasni sa
izvršenjem ugovornih obaveza, Naručilac će aktivirati menice.
U slučaju realizacije menice, Isporučilac je dužan da, bez odlaganja, dostavi Naručiocu novu
blanko solo menicu, sa odgovarajućim prilozima.

Član 13.
Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor raskida u sledećim slučajevima:
‐ ako Isporučilac ne isporuči opremu po kvalitetu, količini, ceni i u roku kako je predviđeno ugovorom,
u kom slučaju će biti naplaćena menica na ime naknade troškova Naručioca, a sva isporučena oprema
biće vraćena Isporučiocu;
‐ ako Naručilac ne izmiri svoje obaveze shodno ugovoru, u kom slučaju će Isporučilac biti obeštećen
tako da će se za neblagovremenu uplatu obračunati kamata u iznosu rasta cena na malo na mesečnom
nivou;
‐ ukoliko se usled nepredviđenih okolnosti, nastalih nakon zaključenja ovog ugovora (većih
poremećaja na tržištu i slično), ne može ostvariti svrha Ugovora, i
‐ sporazumom ugovornih strana.

Član 14.
Ovaj ugovor se zaključuje za period do okončanja isporuke opreme, u skladu sa ugovorenim
rokovima ili utroškom raspoloživih sredstava.
Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana ima pravo da jednostrano otkaže
ugovor, u svako doba i bez otkaznog roka, ako druga ugovorna strana ne izvršava obaveze na
ugovoreni način i u ugovorenim rokovima, o čemu, u pisanoj formi, obaveštava drugu ugovornu
stranu.

Član 15.
Ugovorne strane su saglasne da se na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, neposredno
primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa kojima je regulisana predmetna
materija.
Član 16.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove rešavaju sporazumno.
Ukoliko to nije moguće, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu.

Član 17.
Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih Naručilac zadržava 4 (četiri)
primerka, a Isporučilac 2 (dva) primerka.

ZA NARUČIOCA
Dekan

ZA ISPORUČIOCA

Dr Dragan Janković, redovni profesor
NAPOMENA:
-

-

Model ugovora ponuđač mora da popuni, potpiše (ovlašćeno lice) i overi pečatom,čime
potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, model ugovora potpisuje i
overava pečatom ponuđač, a u slučaju podnošenja zajedničke ponude, ugovor potpisuje
i overava pečatom onaj ponuđač koji je ovlašćen u ime svih ponuđača iz grupe
ponuđača, saglasno sporazumu koji je grupa ponuđača dostavila uz ponudu.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, odnosno zajedničke ponude, u
modelu ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi
podizvođači.

DODATNA NAPOMENA:
Ako ponuđač, bez opravdanih razloga, odbije da zaključi ugovor, nakon što mu je ugovor dodeljen,
Naručilac će upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference.

Administrativna oprema

IX

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona,
dajem

Obrazac broj 3.

[navesti naziv ponuđača],

IZJAVA O TROŠKOVIMA PRIPREME PONUDE
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću u otvorenom postupku javne nabavke dobara –
administrativna oprema, po partijama, za potrebe Elektronskog fakzulteta u Nišu, broj 002/2015,
izjavljujem da sam imao sledeće troškove:
VRSTA TROŠKA

IZNOS TROŠKA U RSD

UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE
Napomena:
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca
naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da
ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim
specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač
tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
U slučaju dostavljanja ovog obrasca ovlašćeno lice ponuđača mora da popuni, potpiše i overi pečatom
Obrazac, ukoliko nastupa samostalno ili sa podizvođačem.

U slučaju dostavljanja ovog obrasca od strane učesnika zajedničke ponude, grupa ponuđača može da
se opredeli da Obrazac popunjavaju, potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili
grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti
Obrazac uz priloženo ovlašćenje koje potpisuju i overavaju pečatom svi ponuđači iz grupe ponuđača.
Dodatna napomena: dostavljanje ove izjave nije obavezno.
Datum:

M.P.

Administrativna oprema

Ponuđač

Obrazac broj 4.
X OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
U skladu sa članom 26. Zakona,

(Naziv ponuđača)

, dajem:

IZJAVU
O NEZAVISNOJ PONUDI
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u otvorenom
postupku javne nabavke dobara – administrativna oprema, po partijama, za potrebe Elektronskog

fakulteta u Nišu,

broj 002/2015, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili

zainteresovanim licima.
Datum:

M.P.

Ponuđač

Napomena: U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će
odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije.Organizacija nadležna za zaštitu
konkurencije može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu, izreći meru zabrane učešća u postupku
javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice, povredilo konkurenciju u
postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u
postupku javne nabavke može trajati do dve godine.Povreda konkurencije predstavlja negativnu
referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka2) Zakona.
Obrazac izjave ovlašćeno lice ponuđača mora da popuni, potpiše i overi pečatom.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem ili zajedničku ponudu, Obrazac izjave mora biti
popunjen, potpisan i overen pečatom od strane ovlašćenog lica svakog podizvođača, odnosno svakog
ponuđača iz grupe ponuđača. Obrazac Izjave kopirati u dovoljnom broju primeraka.

Administrativna oprema

Obrazac broj 5.
XI OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA

U skladu sa članom 26. Zakona,

, dajem:

(Naziv ponuđača)

IZJAVU

O POŠTOVANJU OBAVEZA
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam u otvorenom postupku

javne nabavke dobara – administrativna oprema, po partijama, za potrebe Elektronskog fakulteta

u Nišu,

broj 002/2015, poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na

radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i

garantujem da sam imalac prava intelektualne svojine.
Datum:

M.P.

Ponuđač

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od
strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Administrativna oprema

Obrazac broj 6.
XII OBRAZAC IZJAVE O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
U skladu sa članom 26. Zakona,

, dajem:

(Naziv ponuđača)

IZJAVU O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da ćemo, u trenutku

potpisivanja ugovora, u otvorenom postupku javne nabavke dobara – administrativna oprema, po

partijama, za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, broj 002/2015, dostaviti jednu blanko solo

menicu i menično ovlašćenje za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% od ukupne vrednosti ugovora,

bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, u korist naručioca, sa klauzulom “bez protesta”, rokom

dospeća “po viđenju” i rokom važenja 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka isporuke opreme i

još jednu menicu za povraćaj avansnog plaćanja, u visini avansa, sa rokom dospeća na dan okončanja

isporuke opreme.

Istovremeno se obavezujemo da ćemo, uz sredstva finansijskog obezbeđenja Naručiocu

predati i kopiju kartona sa deponovanim potpisom ovlašćenog lica ponuđača, kao i kopiju zahteva za
registraciju menica u Registru menica Narodne Banke Srbije i ovlašćenja, koji je overen od strane naše
poslovne banke.

Datum:

M.P.

PONUĐAČ
(potpis ovlašćenog lica)

NAPOMENA:
- Ukoliko ponuđač nastupa samostalno ili sa podizvođačem, izjavu potpisuje i overava
pečatom ovlašćeno lice ponuđača.
- Ukoliko ponuđač nastupa sa grupom ponuđača izjavu potpisuje i overava ovlašćeno
lice ovlašćenog člana grupe ponuđača ili ovlašćeno lice ponuđača.
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Obrazac broj 7.
XIII OBRAZAC IZJAVE O REGISTROVANOM PREDSTAVNIŠTVU  SERVISU

U skladu sa članom 26. Zakona,

, dajem:

(Naziv ponuđača)
IZJAVU

PONUĐAČA O REGISTROVANOM PREDSTAVNIŠTVU  SERVISU
Izjavljujemo, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

da proizvođač, čiju

opremu nudimo u otvorenom postupku javne nabavke dobara – administrativna oprema, po partijama,

za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, broj 002/2015, ima registrovanopredstavništvo, odnosno

ovlašćeni servis na teritoriji Republike Srbije.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(naziv predstavništva – servisa, adresa, broj telefona)
Datum

M.P.
Administrativna oprema

Ponuđač

Obrazac broj 8.
XV OBRAZAC IZJAVE O TEHNIČKOM KAPACITETU

U skladu sa članom 26. Zakona,

, dajem:

(Naziv ponuđača)

IZJAVU

PONUĐAČA O TEHNIČKOM KAPACITETU
Izjavljujemo, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

da u momentu podnošenja

ponude, u otvorenom postupku javne nabavke dobara – administrativna oprema, po partijama, za
potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu,

broj 002/2015, posedujemo

‐ koristimo minimum

vozilo za transport dobara koja su predmet javne nabavke, registarske oznake
.

Datum

M.P.

Prilog: Pravni osnov korišćenja vozila
(saobraćajna dozvola, ugovor).

Administrativna oprema

Ponuđač

jedno

Obrazac broj 9.
XVI OBRAZAC IZJAVE O KADROVSKOM KAPACITETU

U skladu sa članom 26. Zakona,

, dajem:

(Naziv ponuđača)

IZJAVU

PONUĐAČA O KADROVSKOM KAPACITETU
Izjavljujemo, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

da minimum 30 dana

pre

objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki, u otvorenom postupku javne nabavke dobara –
administrativna oprema, po partijama, za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, broj 002/2015,
imamo u radnom odnosu (na neodređeno ili određeno vreme) minimum 2 (dva) zaposlena koji

obavljaju poslove u neposrednoj vezi sa predmetom javne nabavke.

Datum

M.P.

Prilog: ‐ spisak zaposlenih
‐ kopije radnih knjižica i M obrazaca

Administrativna oprema

Ponuđač

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Уговорена вредност:

1.500.000

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2015

Датум закључења уговора:

05.03.2015

Основни подаци о добављачу:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до завршетка
поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о
чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који ће одређивати
Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Уговорена вредност:

1.500.000

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2015

Датум закључења уговора:

05.03.2015

Основни подаци о добављачу:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до завршетка
поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о
чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који ће одређивати
Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Уговорена вредност:

1.500.000

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2015

Датум закључења уговора:

05.03.2015

Основни подаци о добављачу:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до завршетка
поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о
чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који ће одређивати
Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Процењена вредност јавне набавке:

1.500.000

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

Разлог за обуставу поступка:
1

Када ће поступак бити поново спроведен:
1.500.000

Остале информације:
1.500.000

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Уговорена вредност:

1.500.000

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2015

Датум закључења уговора:

05.03.2015

Основни подаци о добављачу:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до завршетка
поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о
чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који ће одређивати
Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Уговорена вредност:

1.500.000

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2015

Датум закључења уговора:

05.03.2015

Основни подаци о добављачу:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до завршетка
поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о
чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који ће одређивати
Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.

На основу члана 55.став 1. тачка 2), 57. и 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012), Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ : Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра
Медведева бр. 14, интернет страница www.elfak.ni.ac.rs
Врста поступка јавне набавке : Отворени поступак
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 002/2015 је административна опрема за
потребе Електронског факултета у Нишу.Набавка је обликована у 6 партије и то:
ПАРТИЈА 1 УГРАДНА ОПРЕМА(КЛИМА УРЕЂАЈИ)
ПАРТИЈА 2 РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
ПАРТИЈА 3 ШТАМПАЧИ
ПАРТИЈА 4 МРЕЖНА ОПРЕМА
ПАРТИЈА 5 ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА
ПАРТИЈА 6 ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА

ОРН -39717200 уређаји за климатизацију

ОРН-30230000 рачунарска опрема
ОРН-30232110 ласерски штампачи
ОРН-32420000 мрежна опрема
ОРН-31710000 електронска опрема
ОРН-38650000 фотографска опрема

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:Конкурсна документација као и евентуалнe учињене измене и/или допуне
као и додатна појашњења конкурсне документације се могу преузети са Портала јавних набавки и
интернет странице Електронског факултета www.elfak.ni.ac.rs, односно биће достављена
електронском поштом по пријему захтева понуђача за достављање исте. Заинтересованим лицима
која упуте захтев за достављање конкурсне документације на факс: 018/588-399 или e-mail:
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs , иста ће бити достављена електронском поштом.

Начин подношења понуде и рок: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се
у затвореној коверти овереној печатом на адресу наручиоца: Универзитет у Нишу,
Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш са обавезном назнаком на
лицу коверте: "Понуда за јавну набавку добара бр.002/2015-административна опрема“- не
отварати, препоручено поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини
коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача.Понуде се достављају до

26.03.2015.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
26.03.2015.године у 09:30 часова , на Електронском факултету у Нишу у ул. Александра Медведева
бр.14(канцеларија 104).
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу
овлашћења и исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора , односно о обустави поступка предметне јавне
набавке, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Лице за контакт:
Радица Станковић, службеник за јавне набавке 018/529-612.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОБРА
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр.003/15
ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈЕ
ПАРТИЈА 1 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА 2 ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ

Фебруар 2015. године
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС" бр. 29/2013 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.
08/03-003/15 од 05.02.2015 .године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.
08/03-003/15-001 од 05.02.2015 године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
ЈН бр.003/15
САДРЖАЈ
Образац број 1
I
Општи подаци о набавци
II
Подаци о предмету јавне набавке
III
Упутство понуђачима како да сачине понуду
IV
Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који
се доказује испуњеност тих услова
IV 1. Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни
IV 2. Упутство о начину на који се доказује испуњеност услова
V
Изјава понуђача
VI
Изјава понуђача и подизвођача
VII
Изјава групе понуђача
VIII Структура цене и образац понуде
IX
Модел уговора
X
Образац трошкова припреме понуде
XI
Овлашћење представника понуђача
XII
Менично овлашћење
Укупан број страна конкурсне документације износи 58
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Образац број 1

ПОДНОСИЛАЦ:
Назив: ______________________________________________________________
Адреса седишта: _____________________________________________________
Контакт особа: _______________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________
Телефакс: ___________________________________________________________
e-mail:_______________________________________________________________

ПРИМАЛАЦ:

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ул. Александра Медведева бр. 14 (канцеларија бр. 105) 18000 НИШ

ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 003/15
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА-КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
(пожељно је да понуђач заокружи партију за коју подноси понуду)
I
II

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ
НЕ ОТВАРАТИ !

Датум и сат подношења:

Редни број подношења:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
Подаци о наручиоцу
Наручилац: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева
14, 18000 Ниш
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.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 003/15 је јавна набавка мале вредности добара-канцеларијски
материјал за потребе Електронског факултета.
Контакт особа:
Радица Станковић, службеник за јавне набавке, контакт телефон: 018/529-612,
e-mail:radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
Интернет страница
www.elfak.ni.ac.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке :
Предмет јавне набавке бр. 003/15 су мале вредности добара-канцеларијски
материјал за потребе Електронског факултета у Нишу.
Партије:
Партија I Канцеларијски материјал
Партија II Тонери за ласерске штампаче
Назив и ознаку из општег речника набавке:
ОРН 1-30192000
ОРН 2-30125110
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III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ
По позиву објављеном дана 25.02.2015. године за подношење понуда у поступку јавне набавке
мале вредности добара-канцеларијски материјал за потребе Електронског факултета у Нишу.
ЈН бр. 003/15

КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ:
a) Изјаву понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај самосталног
наступа,
или
Изјаву понуђача и подизвођача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаву групе понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај наступа групе
понуђача;
б) Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан;
в) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
г) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: једну бланко соло меницу,
захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним
пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом
оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа;
Меница мора бити печатом оверена и потписана и иста не сме бити перфорирана.
д) Образац трошкова припреме понуде - попуњен, печатом оверен и потписану случају
да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде узорке или модела, а који је
израђен у свему у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења (за случај да понуђач тражи накнаду тих трошкова);
. Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ
ОБАВЕЗНО.
ђ) У случају подношења заједничке понуде, доставити споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који обавезно
садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства.
е) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и
достави у склопу понуде.
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском језику на
коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак јавне набавке.
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2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА
БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу Електронског факултета
Ниш, ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, (канцеларија бр. 105) најкасније дана
09.03.2015. године до 09:00 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу понуде, односно
09.03.2015. године у 09:30 сати на Електронском факултету у Нишу, ул. Александра Медведева
бр. 14, (канцеларија бр. 104) Ниш.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком која
не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потпишу и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и
печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача, која
морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе
понуђача, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке
понуде сагласно чл. 81. Закона.
Понуда се подноси у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен
Образац бр 1. из Конкурсне документације или 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 бр. 105),
број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ".
У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је
назначити на коверти „Заједничка понуда" и навести назив и седиште свих понуђача изгрупе
понуђача.
Пожељно је да понуђач повеже у јединствену целину и запечати понуду (воском или на
други одговарајући начин), тако да се појединачни листови не могу накнадно убацивати,
замењивати или одстрањивати.
Понуђач је дужан да део конкурсне документације попуни читко, оловком која не може
бити графитна, да сваку јединичну цену и производ истих упише посебно за сваку позицију у
наставку реда у коме су наведене јединице мере, као и њихов збир на месту предвиђеним за то.
Напомена: Препорука наручиоца понуђачима је да при састављању понуде не врше
исправке јединичних цена.
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Средства обезбеђења и сву обавезну пратећу документацију пожељно је ставити, заједно
или сваку засебно, у пластичну "Ц" фолију и повезати са осталом траженом документацијом.
Меница не сме бити перфорирана, нити се на њој смеју уносити редни број
странице или било који други податак. Иста мора бити потписана и печатом оверена.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. ПОНУЂАЧ МОЖЕ, У РОКУ ОДРЕЂЕНОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ДА
ИЗВРШИ ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВ СВОЈЕ ПОНУДЕ НА НАЧИН И
ПОД
УСЛОВИМА
ПРОПИСАНИМ
ОВОМ
КОНКУРСНОМ
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на кутији, са
навођењем редног броја и назива јавне набавке на коју се односи изменa, допунa или опозив
понуде са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуда достави на
адресу: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева 14,
18000 Ниш (канцеларија бр. 105).
„Измена понуде за поступак јавне набавке добара,003/15– канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Допуна понуде за поступак јавне набавке добара, 003/15– канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Опозив понуде за поступак јавне набавке добара, 003/15– канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке добара, 003/15– канцеларијски материјал
за потребе Електронског факултета у Нишу за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти или на
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кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу седишта
свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО
ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА понуђач
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или подноси
понуду са подизвођачем/има или као заједничку понуду.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има дужан је да у
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА наведе назив и седиште подизвођача, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део
предмета набавке који ће поверити подизвођачу као и да достави образце и доказе тражене
конкурсном документацијом.
У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, понуђач и
подизвођач су дужани да у склопу понуде приложи акт којим ће бити дефинисана поступања
наручиоца у наведеном случају.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
извршење набавке делимично повери подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење уговора и
раскинути уговор.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене
набавке, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА мора навести све понуђаче из заједничке понуде.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном
документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно, поднети понуду и заступати групу
пред наручиоцем,
2) понуђачу који у име групе потписује уговор,
3) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења,
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4) понуђачу који издаје рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6) обевезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора.
У истом споразуму наводи се назив понуђача из групе који ће потписати и печатом
оверити обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача, у случају да се
понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе потписује и печатом овери све
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача.
Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси
заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
8.1. Начин и рок плаћања
Плаћања ће се вршити према испостављеним рачунима од стране Понуђача.
8.2. Гарантни рок
Гаранција за испоручени материјал наведен у Обрасцу понуде са спецификацијом предмета
набавке и обрасцем структуре цене, не може бити краћа од 6 (шест) месеца од дана испоруке
добара.
8.3. Рок испоруке
рок испоруке 24 сата по пријему захтева наручиоца
8.4. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с
тим даће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена мора бити исказана у динарима са свим урачунатим трошковима који се
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односе на предмет јавне набавке.Јединичне цене добараиз понуде су фиксне и не могу се
мењати до дана истека рока важења понуде. Ако се након истека рока важења понуде до
краја рока пружања добара, коефицијент раста потрошачких цена повећа за више од
3%у односу на коефицијент потрошачких цена у моменту престанка рока важења понуде,
Пружалац добара може захтевати само разлику у цени која прелази 3%и то према званичним
подацима Републичког завода за статистику о индексу потрошачких цена.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених
саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити
10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач је дужан да уз понуду достави 1 (једну) бланко соло меницу за озбиљност
понуде, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и
потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана.
Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у
њему је предвиђено 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 и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико:
• понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
• понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци;
• понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења уговора не поднесе
средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне
документације.
Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу:
I 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 овлашћењеи копију картона депонованих потписа, као средство
обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року у тренутку закључења уговора.
Уколико се изабрани понуђач не буде придржавао уговореног рока за извођење радова,
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од вредности уговора
без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
10% 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
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за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника,
оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за
коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
маничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.
II 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 отклањање грешака у гарантном року .Уколико се изабрани понуђач не буде
придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће
реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ и
на терет тих средстава уступити отклањање грешака другом Извођачу радова.
Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
највише 10% 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, њиме се мора предвидети да је иста 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 и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека
гарантног рока који почиње да тече од дана примопредаје предметних радова.
11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде. Интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. Интернет адреса:
http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sektor-za-zastitu-zivotne-sredine
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике. Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs/

12. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
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Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у
горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО", уз назнаку којим посебним прописом су ти
подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора
да буде наведена ознака „ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као
поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди;
3) чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока предвиђеног за
отварање понуда.
Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама.
13.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор
доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште сходно чл. 20
Закона о јавним набавкама и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на
е-mail адресу radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама
или појашњењима - ЈН бр. 003/15 канцеларијски материјал за потребе Електронског факултета
у Нишу.
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.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
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упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (чл. 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
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
16. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом,
уговор ће бити додељен оном понуђачу који је, у достављеној понуди, понудио дужи гарантни
рок.
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти гарантни
рок, уговор ће бити додељен понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.
17.

ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА
РЕФЕРЕНЦИ

УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ

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 овлашћењеи
копију картона депонованих потписа, као средство обезбеђења за добро извршење посла у
уговореном року. Уколико се Добављач не буде придржавао уговореног рока за извођење
радова, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 15% од
вредности уговора без ПДВ.
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 и др.
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Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока
за коначно извршење посла.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује
да је ималац права интелектуалне својине.
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са
повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана
од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, број модела 97, позив на број
50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије).

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама,
прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона о јавним
набавкама која садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да
буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);
(3) износ таксе од 40.000,00 динара;
(4) број рачуна буџета: 840-742221843-57;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: 97 50-016;
(7) сврха: републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке на коју се односи
поднети захтев за заштиту права, као и назив наручиоца;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата
републичке административне таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који
садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне
таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке
административне таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи
све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава,
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се
води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за
подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне
банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
22. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ
Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:
1)
2)
3)
4)
5)

понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
23. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Уколико понуђач у остављеном примереном року не поступи по захтеву, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, односно извод из регистра АПР-а.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом,
а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници
надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
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IV УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА
ИСПУНИ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
IV 1. УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
следеће обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке и то:
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке:
Услов бр. 1: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
Услов бр. 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.
Услов бр. 3: да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда.
Услов бр. 4: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Услов бр. 5: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, односно којом гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
Услов бр.6: да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у
вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем:
Изјаве понуђача - попуњене, печатом оверене и потписане, у случају самосталног
наступа,
или
Изјаве понуђача и подизвођача, попуњене, печатом оверене и потписане,у случају
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаве групе понуђача,попуњене, печатом оверене и потписане, у случају наступа
групе понуђача.
Изјава мора да буде попуњена, 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, иста је дужна да достави попуњену Изјаву
групе понуђача, потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверену печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
попуњену Изјаву понуђача и подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица понуђача и
свих подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом,
а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници
надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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НАПОМЕНА: Обавезне услове од бр. 1 до бр. 5, у случају да понуђач поднесе понуду са
подизвођачем/има испуњавају понуђач и подизвођач/и, а у ситуацији подношења заједничке
понуде наведене услове испуњавају сви понуђачи из групе понуђача.
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има додатне услове бр. 1 испуњава
понуђачи.
У ситуацији подношења заједничке понуде додатне услове од бр. 1 испуњавају заједно сви
понуђачи из групе понуђача.
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ПАРТИЈА I
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
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V ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________________ из _____________________, у
поступку јавне набавке мале вредности добара-канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, 003/15 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
• да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
• 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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
• да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у
вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
• Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује и
да је понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара – канцеларијски материјал
за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.003/15, поднео потпуно независно и
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
•

Дана ____. ____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________ из _______________ и подизвођач/и
1. __________________________ из _______________
2. __________________________ из _______________
3. __________________________ из , ______________ у поступку јавне набавке мале
вредности добара-канцеларијски материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.
003/15 испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објављивања/слања
позива за доставу понуде;
• 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,
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
• као и да заједно испуњавају додатне услове и то: да располаже неопходним
финансијским капацитетом:Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013.
години, имао пословни приход у вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
Понуђач и подизвођач/и овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке мале вредности
добара-канцеларијски материјал за потребе на Електронском факултету у Нишу, ЈН бр. 003/15 ,
поднели потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
•
•

Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.
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___________________

(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним
лицем/има подизвођачем/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење
предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има.
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VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из групе
понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
1.
2.
3.
4.

Понуђачи из групе понуђача:
из
из
из
из

у поступку јавне набавке мале вредности добара-канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 003/15, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• а да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
•
•

•

да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходној
послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у вредности од најмање
500.000,00 (без ПДВ-а) динара.

Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују да заједничку понуду у поступку јавне набавке мале вредности
добара-канцеларијски материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, ,ЈН бр. 003/15
подносе потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
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Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне, потпишу и печатом овере сва
овлашћена лица понуђача из групе понуђача.
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VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности добара-канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-003/15 од
05.02.2015. године, ЈН бр. 003/15

NAZIV ARTIKLA

količi

Jed.mer

j.mere

na

Papir copy A4 80gr
Fascikla 300gr
Tabulir 1+1(240x12)
Tabulir 1+2(240x12)
Koverat 23x33 sa
stampom ( 1 boja)
Koverat 11x23 sa
stampom ( 1 boja)
DVD-R -16x
CD-R
Registrator A4
Koverat 19x26 sa
stampom ( 1 boja)
PVC folija za
registratore 80mic
PVC fascikla sa
mehanizmom-deblja
Heftalica metalna
24/6
Registrator A4 uski
PVC folija U za
registratore 1/100
Ribon Epson LQ
590/FX 890
Obrazac M novi
Spajalice u boji
PVC folija za
registratore 150 mic
DVD-R 16x
printabilni
Ukrasni papir 200x70

1500
1500
40
70
2500

Cena po

ris
kom
kut
kut
kom

3000

kom

700
700
400
1000

kom

2000

kom

400

kom

20

kom

200
3000

kom

40

kom

500
100
300

kom

200

kom

30

kom

kom
kom
kom

kom

kom
kom
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PONUĐENA CENA
CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-OM

Nalepnice muflon
300
105x42,4
Kartonska fascikla u
300
boji
Kutija za DVD slim
500
black
Hemijske olovke
200
crvene
Samolepljive
15
etikete1/100 A4
105x48
Marker beifa crni
48
Grafitna olovka
100
Kartonska fascikla
100
bela
Selotejp 15x33
40
Selotejp siroki
10
providni
Kalkulator
5
Kocka blok za poruke 100
Gumica za brisanje
40
Papirni omot za CD
500
prozor
Perfect karton A4
30
plavi-za koricenje
1/100-230 gr
Perfect karton A4
30
zuti-za koricenje
1/100-230 gr
Koverat 300x400
1500
Dostavna knjiga za
4
postu
Knjiga primljene
4
poste na licnost
Interna dostavna
4
knjiga o kretanju
spisa A4
Roler gel Eminent
50
0,5 plavi
Koverat beli 19x26
1500
Robna kartica
100
Patrone za naliv
20
pero1/6
Koverat strip 11x23
50
bp

kom
kom
kom
kom
kut

kom
kom
kom
kom
kom
kom

kom
kom
kom
pak

pak

kom
kom
kom
kom

kom
kom
kom
kom
kom
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Hemijska olovka
600
(plava)
Registrator A4 PVC
100
PVC folija L 1/100
500
Fscikla sa pantiljkom 500
Tehnicka olovka 0,5
10
Grafitna mina 0,5
50
Spajalice obicne
100
Korektor
50
Municija za heftalicu 100
24/6
Makaze
10
Lepak 20 gr
20
Sveska ukoricena A4
10
TP
Sveska ukoricena A5
10
TP
Signir marker više
40
boja
Nalog magacinu da
5
izda A5
Nalog magacinu da
5
primi
Blok reversa
5
Fax rolna
20
Blok kocka
20
samolepljiva u boji
Flomaster za CD crni 10
Pečatno mastilo
20
plavo (mastilo za
jastuce)
Rezač metalni
30
Koverat B6 bb beli
500

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kut
kom
kom
kom
kom
kom
blok
kom
blok
kom
kom
kom
kom

kom
kom
UKUPNO

Понуда за ЈН број __________ од ________2015.године

1) Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носиоца посла :_
Седиште понуђача/ носиоца посла :_
Потписник уговора:
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Телефон и телефакс_:
Рачун понуђача/ носиоца посла :
Назив банке
Матични број понуђача/ носиоца посла
Порески број понуђача/ носиоца посла:
Електронска пошта (е-mail) понуђача
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
в) заједнички са:
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ

Укупна понуђена цена мале вредности добара – канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу
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динара

Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

%

Износ ПДВ

динара

Укупна цена (са ПДВ)

динара

2) Рок важења понуде је ______ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања понуде
3) Гарантни рок за испоручени материјал наведен у обрасцу понуде је_________ (не може бити
краћи од 6 месеца од дана испоруке добара) .
4) Рок испоруке је_____________дана (не може бити дужи од 24 сата по пријему захтева
наручиоца)

Дана ____. ____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде 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 Обаразац понуде.
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IX МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА I
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
ПАРТИЈА I
На основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број 124/12), дана
__________________ године, закључује се

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
НАРУЧИЛАЦ: УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ,
ул.Александра Медведева бр.14,18000 Ниш, МБ: 07215240 ПИБ: 100232259 Рачун:
840-1721666-89 кога заступа декан, проф. др Драган Јанковић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)
с једне стране,
и
ДОБАВЉАЧ: ________________________,ул. ___________________место ______________,
МБ:_________________ ПИБ: ___________________Рачун: ____________________ кога
заступа__________________ ( у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ) с друге стране

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овај уговор додељен је Добављачу у поступку јавне набавке мале вредности по Одлуци о
покретању поступка бр. 08/03-003/15 од 05.02.2015. године, ЈН бр. 003/15, а на основу Одлуке о
додели уговора бр. _______________од ___________године, у складу са чл. 108. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12). Уговорне стране су сагласне да је предмет овог
Уговора је јавна набавка мале вредности добара-канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу од стране Добављача, као и обавеза Наручиоца да за наведена
добра плати одређену надокнаду.
Добављач ће своју обавезу из претходног става овог члана вршити у свему у складу са
Образцем понуде датом у понуди понуђача __________________од ________ 2015. године који
чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
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Добављач изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
__________________________ из __________________
__________________________ из __________________
в) заједнички, као група следећих понуђача:
________________________________________ из ___________________
________________________________________ из ___________________

ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА
Члан 3.
Укупна вредност добара који су предмет овог Уговора износи ___________________
динара што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20 % који износи
____________динара,
чини
укупно
___________
динара
(и
словима:
_______________________________________), а добијена је на основу једничних цена из
понуде Добављача бр. _______од _________ 2015. године.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.

Наручилац ће периодично достављати оверена требовања за набавку добара, а плаћања
ће се вршити према испостављеним рачунима од стране Понуђача.

32

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 5.
Добављач се обавезује да за случај неблаговремене испоруке наручиоцу плати пенале од 0,5
промила за сваки дан закашњења у односу на уговорени рок.Уколико добављач касни са
испоруком добара дуже од 3 дана, наручилац може извршити набавку добара од другог
добављача,непосредном погодбом, а на терет добављача –уговорне стране.За случај испоруке
неквалитетних добара добављач се обавезује да на рекламацију наручиоца испоручи нову
количину уговорених добара без накнаде.Наручилац је обавезан да за случај неквалитетне
испоруке добављачу изврши рекламацију најкасније у року од 24 сата од момента записнички
констатоване испоруке неквалитетних добара. Добављач се обавезује да испоруку добара
изврши у року од 24 сата по добијању захтева од наручиоца, својим превозом, F-co магацин
наручиоца.Наручилац и добављач су сагласни да су трошкови превоза и испоруке добара до
наручиоца урачунати у уговорену цену без ПДВ-а.
Члан 6.
На испоручена добра добављач доставља доказ о исправности и квалитету добра.Добављач је
обавезан да наручиоцу код закључивања овог уговора или најкасније код испоруке добра
достави примерак доказа о исправности и квалитету добра.
Члан 7.
Наручилац и добављач су сагласни да сваку испоруку добара прате прописана
документа и то:
1.отпремница добављача и
2.фактура

Члан 8.
Наручилац и добављач су сагласни да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем
–споразумно.За случај да наручилац и добављач не могу да реше евентуални неспоразум
мирним путем, за решавање насталог спора надлежан је Привредни суд у Нишу.

33

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу 1 (једну) бланко
соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са
овереним пријемом исте од стране пословне банке, 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 за набавку, Наручилац може
реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од вредности уговора без ПДВ.
Добављач меничним овлашћењем овлашћује наручиоца да меницу може да попуни на
износ од највише 10% 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 и др. Рок важења меничног
овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење
посла.
Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да
реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Уколико Добављач у потпуности достави добра из предмета овог уговора и достави
средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће меницу са
пратећом документацијом дату као средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном
року вратити Добављачу.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
маничног обвлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.

Члан 10.
Наручилац и добављач су сагласни да свака уговорна страна може да откаже уговор о јавној
набавци, ради куповине добара који су предмет набавке и пре истека рока на који је уговор
закључен, под условом да за то постоје оправдани разлози. Разлоге за отказ уговора дужна је да
понуди и образложи уговорна страна која отказује уговор. Уговор се отказује писменим
захтевом са образложењем разлога за отказ. Писмени захтев за отказ уговора доставља се
уговрној страни препорученом пошиљком уз повратницу.Отказни рок не може да буде краћи од
30 дана од дана пријема писменог отказа код уговорне стране којој се уговор отказује.
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Члан 11.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писани споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.
Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других важећих
законских прописа и подзаконских аката. За случај спора надлежан је стварно надлежни суд у
Нишу.
Члан 13.
Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем и престаје да важи за уговараче по
испуњењу њихових уговорних обавеза, односно утрошком расположивих средстава.
Члан 14.
Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених
представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих
Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Добављач 2 (два) примерка.
ДОБАВЉАЧ

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

МП __________________

МП

(потпис овлашћеног лица)

__________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са

понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном
документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно, поред осталих тражених података,
садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписати уговор.
Делове Модела уговора означене * попуњава Наручилац.
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XI ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧ

_________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из ____________________________, ул. _____________________________бр._______________,
бр.л.к.____________________________ПУ___________________________овлашћује се да у име
_________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из__________________________, може да учествује у поступку доделе уговора за јавну набавку
мале вредности добара- канцеларијски материјал за потребе Електронског факултета у Нишу,
одлука о покретању поступка бр. 08/03-003/15 од 05.02.2015. године, ЈН бр.003/15.
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 ____. ____. 2015. године
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.
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку
добара-канцеларијски материјал за потребе Електронског факултета, ЈН бр.003/15.
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД

УКУПН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊЕ
ПОНУДЕ
Трошкови припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не мпже 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 узорака или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО

ПОНУЂАЧ

Дана_____._____.2015.године

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица)

ХII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
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На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС" бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
__________________________ из _________________, __________________
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
____________________________ из _________________, __________________ доставља:
(матични број)
(ПИБ)
(рачун)
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Електронски факултет Ниш, Александра Медведева 14, 18000 На рачун
наручиоца 840-1721666-89
За јавну набавку мале вредности добара-канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-003/15 oд 05.02.2015.
године, ЈН бр. 003/15, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу,
серијски број _______________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност
понуде можете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без ПДВ, дате у нашој
понуди бр._____________ од ____. ____. 2015. године тј. на износ од _________________ динара
и словима (___________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са
важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника
- издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника,
оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
• уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
• уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној
набавци;
• уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења уговора, не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

_________________________________

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника
бланко соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за регистрацију
менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране
пословне банке (оригинал или копија)и копијом картона депонованих потписа.
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ПАРТИЈА II
ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ

V ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
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ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________________ из _____________________, у
поступку јавне набавке мале вредности добара-канцеларијски материјал-тонери за потребе
Електронског факултета у Нишу, 003/15 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
• да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
• 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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
• да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у
вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
• Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује и
да је понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара-канцеларијски
материјал-тонери за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.003/15 , поднео
потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
•

Дана ____. ____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

VI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА
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Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________ из _______________ и подизвођач/и
1. __________________________ из _______________
2. __________________________ из _______________
3. __________________________ из , ______________ у поступку јавне набавке мале
вредности добара-канцеларијски материјал-тонери за потребе Електронског факултета у Нишу,
ЈН бр. 003/15 испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објављивања/слања
позива за доставу понуде;
• 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,
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
• као и да заједно испуњавају додатне услове и то: да располаже неопходним
финансијским капацитетом:Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013.
години, имао пословни приход у вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
Понуђач и подизвођач/и овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке мале вредности
добара-канцеларијски материјалза-тонери потребе на Електронском факултету у Нишу, ЈН бр.
003/15 , поднели потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
•
•

Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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ПОДИЗВОЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним
лицем/има подизвођачем/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење
предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има.

VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
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Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из групе
понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
5.
6.
7.
8.

Понуђачи из групе понуђача:
из
из
из
из

у поступку јавне набавке мале вредности добара-канцеларијски материјал-тонери за
потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 003/15, испуњавају посебно све услове из чл.
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• а да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
•
•

•

да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходној
послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у вредности од најмање
500.000,00 (без ПДВ-а) динара.

Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују да заједничку понуду у поступку јавне набавке мале вредности
добара-канцеларијски материјал-тонери за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.
003/15 подносе потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
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М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне, потпишу и печатом овере сва
овлашћена лица понуђача из групе понуђача.

VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА II-ТОНЕРИ
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у поступку јавне набавке мале вредности добара-канцеларијски материјал-тонери за
потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-003/15
од
05.02.2015. године, ЈН бр. 003/15

Ponudjena cena
NAZIV ARTIKLA

Kolicina

Jed. mere

Cena po
jed. mere

HP Toner kaseta CB436ABlack
LJ P1505 ORIG.
Toner kaseta HP
P1102/M1132/1212 (CE285A)
orig.
Las.Toner kaseta HP1010 (
2612A) original
Canon toner FX-10 za
L100/L120/MF4100orig
Toner kaseta Konica Minolta
PP 1300W/1350W original
Toner kaseta HP P1536/P1606
278A orig.
Laser toner Samsung ML-1640,
ml-2240, MLT-D1082S/ELS
orig.
Toner kaseta HP Color LJ CP
1215/1515/1312 black (540A)
orig.
Toner kaseta HP Color LJ CP
1215/1515/1312 cyan (541A)
orig.
Toner kaseta HP Color LJ CP
1215/1515/1312 magenta
(543A) orig.
Toner kaseta HP Color LJ CP
1215/1515/1312 yellow (542A)
orig.

70

kom

26

kom

30

kom

8

kom

4

kom

5

kom

15

kom

3

kom

3

kom

3

kom

3

kom
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Cena bez

Cena sa

PDV-A

PDV-om

Toner kaseta HP
CP1025/CP1025W (CE310a)
black orig.
Toner kaseta HP 1600/2600
cyan orig.(6001A)
Toner kaseta HP 1600/2600
magenta orig (6003A)
Toner kaseta HP 1600/2600
yellow orig. (6002A)
Toner kaseta HP P2035/2055
(505A) orig.
Toner kaseta Samsung SCX
4300 D1092S orig.
Toner kaseta HP 1160/1320
(5949A) orig.
TN-116 Toner Konica Minolta
bizhub 164/165/185 1/2 original
HP Toner Black CLJ
1600/2600n/2605 original
(Q6000A)
Toner kaseta Samsung
ML1210/1250 orig.
Toner kaseta Lexmark
E260/360/460 (260A11) orig.
Toner kaseta HP CP 1025 cyan
(311A) orig.
Toner kaseta HP CP yellow
(312A) orig.
Toner kaseta HP CP magenta
(313A) orig
Toner kaseta HP 5200black
Q7516
Toner Canon ink CLI-526 black
IP4850 orig.
Toner Canon ink CLI-526 cyan
IP4850 orig.
Toner Canon ink CLI-526
magenta IP4850 orig.
Toner Canon ink CLI-526
yellow IP4850 orig.
Toner Canon ink CLI-521
yellow IP4600 orig.
Toner Canon ink CLI-521 black
3600/4600orig.
Toner Canon ink CLI-521
cyan IP4600 orig.

2

kom

5

kom

5

kom

5

kom

1

kom

7

kom

1

kom

1

kom

8

kom

6

kom

10

kom

1

kom

1

kom

1

kom

3

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

46

Toner Canon ink CLI-521
magenta IP4600 orig.

1

kom
UKUPNO

НАПОМЕНА: КАСЕТЕ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛ,
ПРОИЗВЕДЕНЕ ОД ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ!!!!!!!!

Понуда за ЈН број __________ од ________2015.године
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1) Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носиоца посла :_
Седиште понуђача/ носиоца посла :_
Потписник уговора:
Телефон и телефакс_:
Рачун понуђача/ носиоца посла :
Назив банке
Матични број понуђача/ носиоца посла
Порески број понуђача/ носиоца посла:
Електронска пошта (е-mail) понуђача
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
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в) заједнички са:
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ

Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ

Укупна понуђена цена мале вредности добара – канцеларијски материјал-тонери за
потребе Електронског факултета у Нишу
динара

Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

%

Износ ПДВ

динара

Укупна цена (са ПДВ)

динара

2) Рок важења понуде је ______ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања понуде
3) Гарантни рок за испоручени материјал наведен у обрасцу понуде је_________ (не може бити
краћи од 6 месеца од дана испоруке добара) .
4) Рок испоруке је_____________дана (не може бити дужи од 24 сата по пријему захтева
наручиоца)

Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.
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___________________

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде 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 Обаразац понуде.

IX МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА II
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
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ТОНЕРИ
На основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број 124/12), дана
__________________ године, закључује се

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
НАРУЧИЛАЦ: УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ,
ул.Александра Медведева бр.14,18000 Ниш, МБ: 07215240 ПИБ: 100232259 Рачун:
840-533664-24 кога заступа декан, проф. др Драган Јанковић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) с
једне стране,
и
ДОБАВЉАЧ: ________________________,ул. ___________________место ______________,
МБ:_________________ ПИБ: ___________________Рачун: ____________________ кога
заступа__________________ ( у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ) с друге стране

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овај уговор додељен је Добављачу у поступку јавне набавке мале вредности по Одлуци о
покретању поступка бр. 08/03-003/15 од 05.02.2015. године, ЈН бр. 003/15, а на основу Одлуке о
додели уговора бр. _______________од ________ године, у складу са чл. 108. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12). Уговорне стране су сагласне да је предмет овог
Уговора је јавна набавка мале вредности добара-канцеларијски материјал-тонери за потребе
Електронског факултета у Нишу од стране Добављача, као и обавеза Наручиоца да за наведена
добра плати одређену надокнаду.
Добављач ће своју обавезу из претходног става овог члана вршити у свему у складу са
Образцем понуде датом у понуди понуђача __________________од ________ 2015. године који
чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Добављач изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
а) самостално;
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б) са подизвођачима:
__________________________ из __________________
__________________________ из __________________
в) заједнички, као група следећих понуђача:
________________________________________ из ___________________
________________________________________ из ___________________

ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА
Члан 3.
Укупна вредност добара који су предмет овог Уговора износи ___________________
динара што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20 % који износи
____________динара,
чини
укупно
___________
динара
(и
словима:
_______________________________________), а добијена је на основу једничних цена из
понуде Добављача бр. _______од _________ 2015. године.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац ће периодично достављати оверена требовања за набавку добара, а плаћања
ће се вршити према испостављеним рачунима од стране Понуђача.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 5.
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Добављач се обавезује да за случај неблаговремене испоруке наручиоцу плати пенале од 0,5
промила за сваки дан закашњења у односу на уговорени рок.Уколико добављач касни са
испоруком добара дуже од 3 дана, наручилац може извршити набавку добара од другог
добављача,непосредном погодбом, а на терет добављача –уговорне стране.За случај испоруке
неквалитетних добара добављач се обавезује да на рекламацију наручиоца испоручи нову
количину уговорених добара без накнаде.Наручилац је обавезан да за случај неквалитетне
испоруке добављачу изврши рекламацију најкасније у року од 24 сата од момента записнички
констатоване испоруке неквалитетних добара. Добављач се обавезује да испоруку добара
изврши у року од 24 сата по добијању захтева од наручиоца, својим превозом, F-co магацин
наручиоца.Наручилац и добављач су сагласни да су трошкови превоза и испоруке добара до
наручиоца урачунати у уговорену цену без ПДВ-а.
Члан 6.
На испоручена добра добављач доставља доказ о исправности и квалитету добра.Добављач је
обавезан да наручиоцу код закључивања овог уговора или најкасније код испоруке добра
достави примерак доказа о исправности и квалитету добра.
Члан 7.
Наручилац и добављач су сагласни да сваку испоруку добара прате прописана
документа и то:
1.отпремница добављача и
2.фактура

Члан 8.
Наручилац и добављач су сагласни да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем
–споразумно.За случај да наручилац и добављач не могу да реше евентуални неспоразум
мирним путем, за решавање насталог спора надлежан је Привредни суд у Нишу.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
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Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу 1 (једну) бланко
соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са
овереним пријемом исте од стране пословне банке, 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 за набавку, Наручилац може
реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од вредности уговора без ПДВ.
Добављач меничним овлашћењем овлашћује наручиоца да меницу може да попуни на
износ од највише 10% 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 и др. Рок важења меничног
овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење
посла.
Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да
реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Уколико Добављач у потпуности достави добра из предмета овог уговора и достави
средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће меницу са
пратећом документацијом дату као средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном
року вратити Добављачу.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
маничног обвлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.

Члан 10.
Наручилац и добављач су сагласни да свака уговорна страна може да откаже уговор о јавној
набавци, ради куповине добара који су предмет набавке и пре истека рока на који је уговор
закључен, под условом да за то постоје оправдани разлози. Разлоге за отказ уговора дужна је да
понуди и образложи уговорна страна која отказује уговор. Уговор се отказује писменим
захтевом са образложењем разлога за отказ. Писмени захтев за отказ уговора доставља се
уговрној страни препорученом пошиљком уз повратницу.Отказни рок не може да буде краћи од
30 дана од дана пријема писменог отказа код уговорне стране којој се уговор отказује.

Члан 11.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писани споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.
Члан 12.
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За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других важећих
законских прописа и подзаконских аката. За случај спора надлежан је стварно надлежни суд у
Нишу.
Члан 13.
Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем и престаје да важи за уговараче по
испуњењу њихових уговорних обавеза, односно утрошком расположивих средстава.
Члан 14.
Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених
представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих
Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Добављач 2 (два) примерка.

ДОБАВЉАЧ

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

МП __________________

МП

(потпис овлашћеног лица)

__________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са

понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном
документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно, поред осталих тражених података,
садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписати уговор.
Делове Модела уговора означене * попуњава Наручилац.

XI ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧ
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_________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из ____________________________, ул. _____________________________бр._______________,
бр.л.к.____________________________ПУ___________________________овлашћује се да у име
_________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из__________________________, може да учествује у поступку доделе уговора за јавну набавку
мале вредности добара- канцеларијски материјал-тонери за потребе Електронског факултета у
Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-003/15 од 05.02.2015. године, ЈН бр.003/15.
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 ____. ____. 2015. године
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.

XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПОНУДЕ
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У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку
добара-канцеларијски материјал-тонери за потребе Електронског факултета, ЈН бр.003/15.
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД

УКУПН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊЕ
ПОНУДЕ
Трошкови припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не мпже 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 узорака или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО
ПОНУЂАЧ

Дана_____._____.2014.године

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица)

ХII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС" бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
__________________________ из _________________, __________________
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
____________________________ из _________________, __________________ доставља:
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(матични број)

(ПИБ)

(рачун)

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Електронски факултет Ниш, Александра Медведева 14, 18000 На рачун
наручиоца 840-1721666-89
За јавну набавку мале вредности добара-канцеларијски материјал-тонери за потребе
Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-003/15 oд 05.02.2015.
године, ЈН бр. 003/15, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу,
серијски број _______________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност
понуде можете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без ПДВ, дате у нашој
понуди бр._____________ од ____. ____. 2015. године тј. на износ од _________________ динара
и словима (___________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са
важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника
- издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника,
оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
• уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења свој понуду;
• уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној
набавци;
• уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења уговора, не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

_________________________________

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника
бланко соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од
стране пословне банке (оригинал или копија)и копијом картона депонованих потписа.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОБРА
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр.003/15
ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈЕ
ПАРТИЈА 1 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА 2 ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ

Фебруар 2015. године

1

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС" бр. 29/2013 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.
08/03-003/15 од 05.02.2015 .године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.
08/03-003/15-001 од 05.02.2015 године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
ЈН бр.003/15
САДРЖАЈ
Образац број 1
I
Општи подаци о набавци
II
Подаци о предмету јавне набавке
III
Упутство понуђачима како да сачине понуду
IV
Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који
се доказује испуњеност тих услова
IV 1. Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни
IV 2. Упутство о начину на који се доказује испуњеност услова
V
Изјава понуђача
VI
Изјава понуђача и подизвођача
VII
Изјава групе понуђача
VIII Структура цене и образац понуде
IX
Модел уговора
X
Образац трошкова припреме понуде
XI
Овлашћење представника понуђача
XII
Менично овлашћење
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Образац број 1

ПОДНОСИЛАЦ:
Назив: ______________________________________________________________
Адреса седишта: _____________________________________________________
Контакт особа: _______________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________
Телефакс: ___________________________________________________________
e-mail:_______________________________________________________________

ПРИМАЛАЦ:

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ул. Александра Медведева бр. 14 (канцеларија бр. 105) 18000 НИШ

ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 003/15
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА-КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
(пожељно је да понуђач заокружи партију за коју подноси понуду)
I
II

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ
НЕ ОТВАРАТИ !

Датум и сат подношења:

Редни број подношења:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
Подаци о наручиоцу
Наручилац: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева
14, 18000 Ниш
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.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 003/15 је јавна набавка мале вредности добара-канцеларијски
материјал за потребе Електронског факултета.
Контакт особа:
Радица Станковић, службеник за јавне набавке, контакт телефон: 018/529-612,
e-mail:radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
Интернет страница
www.elfak.ni.ac.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке :
Предмет јавне набавке бр. 003/15 су мале вредности добара-канцеларијски
материјал за потребе Електронског факултета у Нишу.
Партије:
Партија I Канцеларијски материјал
Партија II Тонери за ласерске штампаче
Назив и ознаку из општег речника набавке:
ОРН 1-30192000
ОРН 2-30125110
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III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ
По позиву објављеном дана 25.02.2015. године за подношење понуда у поступку јавне набавке
мале вредности добара-канцеларијски материјал за потребе Електронског факултета у Нишу.
ЈН бр. 003/15

КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ:
a) Изјаву понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај самосталног
наступа,
или
Изјаву понуђача и подизвођача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаву групе понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај наступа групе
понуђача;
б) Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан;
в) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
г) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: једну бланко соло меницу,
захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним
пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом
оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа;
Меница мора бити печатом оверена и потписана и иста не сме бити перфорирана.
д) Образац трошкова припреме понуде - попуњен, печатом оверен и потписану случају
да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде узорке или модела, а који је
израђен у свему у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења (за случај да понуђач тражи накнаду тих трошкова);
. Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ
ОБАВЕЗНО.
ђ) У случају подношења заједничке понуде, доставити споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који обавезно
садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства.
е) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и
достави у склопу понуде.
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском језику на
коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак јавне набавке.
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2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА
БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу Електронског факултета
Ниш, ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, (канцеларија бр. 105) најкасније дана
09.03.2015. године до 09:00 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу понуде, односно
09.03.2015. године у 09:30 сати на Електронском факултету у Нишу, ул. Александра Медведева
бр. 14, (канцеларија бр. 104) Ниш.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком која
не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потпишу и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и
печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача, која
морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе
понуђача, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке
понуде сагласно чл. 81. Закона.
Понуда се подноси у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен
Образац бр 1. из Конкурсне документације или 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 бр. 105),
број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ".
У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је
назначити на коверти „Заједничка понуда" и навести назив и седиште свих понуђача изгрупе
понуђача.
Пожељно је да понуђач повеже у јединствену целину и запечати понуду (воском или на
други одговарајући начин), тако да се појединачни листови не могу накнадно убацивати,
замењивати или одстрањивати.
Понуђач је дужан да део конкурсне документације попуни читко, оловком која не може
бити графитна, да сваку јединичну цену и производ истих упише посебно за сваку позицију у
наставку реда у коме су наведене јединице мере, као и њихов збир на месту предвиђеним за то.
Напомена: Препорука наручиоца понуђачима је да при састављању понуде не врше
исправке јединичних цена.
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Средства обезбеђења и сву обавезну пратећу документацију пожељно је ставити, заједно
или сваку засебно, у пластичну "Ц" фолију и повезати са осталом траженом документацијом.
Меница не сме бити перфорирана, нити се на њој смеју уносити редни број
странице или било који други податак. Иста мора бити потписана и печатом оверена.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. ПОНУЂАЧ МОЖЕ, У РОКУ ОДРЕЂЕНОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ДА
ИЗВРШИ ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВ СВОЈЕ ПОНУДЕ НА НАЧИН И
ПОД
УСЛОВИМА
ПРОПИСАНИМ
ОВОМ
КОНКУРСНОМ
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на кутији, са
навођењем редног броја и назива јавне набавке на коју се односи изменa, допунa или опозив
понуде са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуда достави на
адресу: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева 14,
18000 Ниш (канцеларија бр. 105).
„Измена понуде за поступак јавне набавке добара,003/15– канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Допуна понуде за поступак јавне набавке добара, 003/15– канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Опозив понуде за поступак јавне набавке добара, 003/15– канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке добара, 003/15– канцеларијски материјал
за потребе Електронског факултета у Нишу за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу седишта свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО
ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА понуђач
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или подноси
понуду са подизвођачем/има или као заједничку понуду.
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6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има дужан је да у
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА наведе назив и седиште подизвођача, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део
предмета набавке који ће поверити подизвођачу као и да достави образце и доказе тражене
конкурсном документацијом.
У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, понуђач и
подизвођач су дужани да у склопу понуде приложи акт којим ће бити дефинисана поступања
наручиоца у наведеном случају.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
извршење набавке делимично повери подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење уговора и
раскинути уговор.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене
набавке, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА мора навести све понуђаче из заједничке понуде.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном
документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно, поднети понуду и заступати групу
пред наручиоцем,
2) понуђачу који у име групе потписује уговор,
3) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења,
4) понуђачу који издаје рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6) обевезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора.
У истом споразуму наводи се назив понуђача из групе који ће потписати и печатом
оверити обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача, у случају да се
понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе потписује и печатом овери све
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача.
Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси
заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
8.1. Начин и рок плаћања
Плаћања ће се вршити према испостављеним рачунима од стране Понуђача.
8.2. Гарантни рок
Гаранција за испоручени материјал наведен у Обрасцу понуде са спецификацијом предмета
набавке и обрасцем структуре цене, не може бити краћа од 6 (шест) месеца од дана испоруке
добара.
8.3. Рок испоруке
рок испоруке 24 сата по пријему захтева наручиоца
8.4. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с
тим даће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена мора бити исказана у динарима са свим урачунатим трошковима који се
односе на предмет јавне набавке.Јединичне цене добараиз понуде су фиксне и не могу се
мењати до дана истека рока важења понуде. Ако се након истека рока важења понуде до
краја рока пружања добара, коефицијент раста потрошачких цена повећа за више од
3%у односу на коефицијент потрошачких цена у моменту престанка рока важења понуде,
Пружалац добара може захтевати само разлику у цени која прелази 3%и то према званичним
подацима Републичког завода за статистику о индексу потрошачких цена.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених
саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити
10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач је дужан да уз понуду достави 1 (једну) бланко соло меницу за озбиљност
понуде, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и
потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана.
Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и
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трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у
њему је предвиђено 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 и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико:
• понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
• понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци;
• понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења уговора не поднесе
средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне
документације.
Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу:
I 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 овлашћењеи копију картона депонованих потписа, као средство
обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року у тренутку закључења уговора.
Уколико се изабрани понуђач не буде придржавао уговореног рока за извођење радова,
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од вредности уговора
без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
10% 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 и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за
коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
маничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.
II 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 отклањање грешака у гарантном року .Уколико се изабрани понуђач не буде
придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће
реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ и
на терет тих средстава уступити отклањање грешака другом Извођачу радова.
Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
највише 10% 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, њиме се мора предвидети да је иста 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 и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека
гарантног рока који почиње да тече од дана примопредаје предметних радова.
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11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде. Интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. Интернет адреса:
http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sektor-za-zastitu-zivotne-sredine
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике. Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs/
12. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у
горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО", уз назнаку којим посебним прописом су ти
подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора
да буде наведена ознака „ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као
поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди;
3) чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока предвиђеног за
отварање понуда.
Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама.
13.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор
доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште сходно чл. 20
Закона о јавним набавкама и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки.
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Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на
е-mail адресу radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама
или појашњењима - ЈН бр. 003/15 канцеларијски материјал за потребе Електронског факултета
у Нишу.
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.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (чл. 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
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
16. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом,
уговор ће бити додељен оном понуђачу који је, у достављеној понуди, понудио дужи гарантни
рок.
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти гарантни
рок, уговор ће бити додељен понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.
17.

ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА
РЕФЕРЕНЦИ
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УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ

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 овлашћењеи
копију картона депонованих потписа, као средство обезбеђења за добро извршење посла у
уговореном року. Уколико се Добављач не буде придржавао уговореног рока за извођење
радова, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 15% од
вредности уговора без ПДВ.
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 и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока
за коначно извршење посла.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује
да је ималац права интелектуалне својине.
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са
повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева.
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана
од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, број модела 97, позив на број
50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије).

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама,
прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона о јавним
набавкама која садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да
буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);
(3) износ таксе од 40.000,00 динара;
(4) број рачуна буџета: 840-742221843-57;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: 97 50-016;
(7) сврха: републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке на коју се односи
поднети захтев за заштиту права, као и назив наручиоца;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата
републичке административне таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који
садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне
таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке
административне таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи
све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава,
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се
води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за
подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне
банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

14

21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
22. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ
Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:
1)
2)
3)
4)
5)

понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
23. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Уколико понуђач у остављеном примереном року не поступи по захтеву, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, односно извод из регистра АПР-а.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом,
а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници
надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
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IV УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА
ИСПУНИ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
IV 1. УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
следеће обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке и то:
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке:
Услов бр. 1: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
Услов бр. 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.
Услов бр. 3: да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда.
Услов бр. 4: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Услов бр. 5: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, односно којом гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
Услов бр.6: да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у
вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем:
Изјаве понуђача - попуњене, печатом оверене и потписане, у случају самосталног
наступа,
или
Изјаве понуђача и подизвођача, попуњене, печатом оверене и потписане,у случају
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаве групе понуђача,попуњене, печатом оверене и потписане, у случају наступа
групе понуђача.
Изјава мора да буде попуњена, 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, иста је дужна да достави попуњену Изјаву
групе понуђача, потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверену печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
попуњену Изјаву понуђача и подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица понуђача и
свих подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом,
а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници
надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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НАПОМЕНА: Обавезне услове од бр. 1 до бр. 5, у случају да понуђач поднесе понуду са
подизвођачем/има испуњавају понуђач и подизвођач/и, а у ситуацији подношења заједничке
понуде наведене услове испуњавају сви понуђачи из групе понуђача.
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има додатне услове бр. 1 испуњава
понуђачи.
У ситуацији подношења заједничке понуде додатне услове од бр. 1 испуњавају заједно сви
понуђачи из групе понуђача.
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ПАРТИЈА I
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

19

V ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________________ из _____________________, у
поступку јавне набавке мале вредности добара-канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, 003/15 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
• да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
• 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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
• да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у
вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
• Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује и
да је понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара – канцеларијски материјал
за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.003/15, поднео потпуно независно и
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
•

Дана ____. ____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________ из _______________ и подизвођач/и
1. __________________________ из _______________
2. __________________________ из _______________
3. __________________________ из , ______________ у поступку јавне набавке мале
вредности добара-канцеларијски материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.
003/15 испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објављивања/слања
позива за доставу понуде;
• 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,
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
• као и да заједно испуњавају додатне услове и то: да располаже неопходним
финансијским капацитетом:Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013.
години, имао пословни приход у вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
Понуђач и подизвођач/и овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке мале вредности
добара-канцеларијски материјал за потребе на Електронском факултету у Нишу, ЈН бр. 003/15 ,
поднели потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
•
•
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Дана ____. ____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним
лицем/има подизвођачем/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење
предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има.
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VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из групе
понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
1.
2.
3.
4.

Понуђачи из групе понуђача:
из
из
из
из

у поступку јавне набавке мале вредности добара-канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 003/15, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• а да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
•
•

•

да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходној
послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у вредности од најмање
500.000,00 (без ПДВ-а) динара.

Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују да заједничку понуду у поступку јавне набавке мале вредности
добара-канцеларијски материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, ,ЈН бр. 003/15
подносе потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
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Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне, потпишу и печатом овере сва
овлашћена лица понуђача из групе понуђача.
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VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности добара-канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-003/15 од
05.02.2015. године, ЈН бр. 003/15

NAZIV ARTIKLA

količi

Jed.mer

j.mere

na

Papir copy A4 80gr
Fascikla 300gr
Tabulir 1+1(240x12)
Tabulir 1+2(240x12)
Koverat 23x33 sa
stampom ( 1 boja)
Koverat 11x23 sa
stampom ( 1 boja)
DVD-R -16x
CD-R
Registrator A4
Koverat 19x26 sa
stampom ( 1 boja)
PVC folija za
registratore 80mic
PVC fascikla sa
mehanizmom-deblja
Heftalica metalna
24/6
Registrator A4 uski
PVC folija U za
registratore 1/100
Ribon Epson LQ
590/FX 890
Obrazac M novi
Spajalice u boji
PVC folija za
registratore 150 mic
DVD-R 16x
printabilni
Ukrasni papir 200x70

1500
1500
40
70
2500

Cena po

ris
kom
kut
kut
kom

3000

kom

700
700
400
1000

kom

2000

kom

400

kom

20

kom

200
3000

kom

40

kom

500
100
300

kom

200

kom

30

kom

kom
kom
kom

kom

kom
kom
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PONUĐENA CENA
CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-OM

Nalepnice muflon
300
105x42,4
Kartonska fascikla u
300
boji
Kutija za DVD slim
500
black
Hemijske olovke
200
crvene
Samolepljive
15
etikete1/100 A4
105x48
Marker beifa crni
48
Grafitna olovka
100
Kartonska fascikla
100
bela
Selotejp 15x33
40
Selotejp siroki
10
providni
Kalkulator
5
Kocka blok za poruke 100
Gumica za brisanje
40
Papirni omot za CD
500
prozor
Perfect karton A4
30
plavi-za koricenje
1/100-230 gr
Perfect karton A4
30
zuti-za koricenje
1/100-230 gr
Koverat 300x400
1500
Dostavna knjiga za
4
postu
Knjiga primljene
4
poste na licnost
Interna dostavna
4
knjiga o kretanju
spisa A4
Roler gel Eminent
50
0,5 plavi
Koverat beli 19x26
1500
Robna kartica
100
Patrone za naliv
20
pero1/6
Koverat strip 11x23
50
bp

kom
kom
kom
kom
kut

kom
kom
kom
kom
kom
kom

kom
kom
kom
pak

pak

kom
kom
kom
kom

kom
kom
kom
kom
kom
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Hemijska olovka
600
(plava)
Registrator A4 PVC
100
PVC folija L 1/100
500
Fscikla sa pantiljkom 500
Tehnicka olovka 0,5
10
Grafitna mina 0,5
50
Spajalice obicne
100
Korektor
50
Municija za heftalicu 100
24/6
Makaze
10
Lepak 20 gr
20
Sveska ukoricena A4
10
TP
Sveska ukoricena A5
10
TP
Signir marker više
40
boja
Nalog magacinu da
5
izda A5
Nalog magacinu da
5
primi
Blok reversa
5
Fax rolna
20
Blok kocka
20
samolepljiva u boji
Flomaster za CD crni 10
Pečatno mastilo
20
plavo (mastilo za
jastuce)
Rezač metalni
30
Koverat B6 bb beli
500

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kut
kom
kom
kom
kom
kom
blok
kom
blok
kom
kom
kom
kom

kom
kom
UKUPNO
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Понуда за ЈН број __________ од ________2015.године

1) Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носиоца посла :_
Седиште понуђача/ носиоца посла :_
Потписник уговора:
Телефон и телефакс_:
Рачун понуђача/ носиоца посла :
Назив банке
Матични број понуђача/ носиоца посла
Порески број понуђача/ носиоца посла:
Електронска пошта (е-mail) понуђача
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
в) заједнички са:
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
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Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ

Укупна понуђена цена мале вредности добара – канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу
динара

Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

%

Износ ПДВ

динара

Укупна цена (са ПДВ)

динара

2) Рок важења понуде је ______ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања понуде
3) Гарантни рок за испоручени материјал наведен у обрасцу понуде је_________ (не може бити
краћи од 6 месеца од дана испоруке добара) .
4) Рок испоруке је_____________дана (не може бити дужи од 24 сата по пријему захтева
наручиоца)

Дана ____. ____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде 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 Обаразац понуде.
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IX МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА I
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
ПАРТИЈА I
На основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број 124/12), дана
__________________ године, закључује се

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
НАРУЧИЛАЦ: УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ,
ул.Александра Медведева бр.14,18000 Ниш, МБ: 07215240 ПИБ: 100232259 Рачун:
840-1721666-89 кога заступа декан, проф. др Драган Јанковић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)
с једне стране,
и
ДОБАВЉАЧ: ________________________,ул. ___________________место ______________,
МБ:_________________ ПИБ: ___________________Рачун: ____________________ кога
заступа__________________ ( у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ) с друге стране

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овај уговор додељен је Добављачу у поступку јавне набавке мале вредности по Одлуци о
покретању поступка бр. 08/03-003/15 од 05.02.2015. године, ЈН бр. 003/15, а на основу Одлуке о
додели уговора бр. _______________од ___________године, у складу са чл. 108. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12). Уговорне стране су сагласне да је предмет овог
Уговора је јавна набавка мале вредности добара-канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу од стране Добављача, као и обавеза Наручиоца да за наведена
добра плати одређену надокнаду.
Добављач ће своју обавезу из претходног става овог члана вршити у свему у складу са
Образцем понуде датом у понуди понуђача __________________од ________ 2015. године који
чине саставни део овог Уговора.
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Члан 2.
Добављач изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
__________________________ из __________________
__________________________ из __________________
в) заједнички, као група следећих понуђача:
________________________________________ из ___________________
________________________________________ из ___________________

ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА
Члан 3.
Укупна вредност добара који су предмет овог Уговора износи ___________________
динара што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20 % који износи
____________динара,
чини
укупно
___________
динара
(и
словима:
_______________________________________), а добијена је на основу једничних цена из
понуде Добављача бр. _______од _________ 2015. године.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац ће периодично достављати оверена требовања за набавку добара, а плаћања
ће се вршити према испостављеним рачунима од стране Понуђача.
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ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 5.
Добављач се обавезује да за случај неблаговремене испоруке наручиоцу плати пенале од 0,5
промила за сваки дан закашњења у односу на уговорени рок.Уколико добављач касни са
испоруком добара дуже од 3 дана, наручилац може извршити набавку добара од другог
добављача,непосредном погодбом, а на терет добављача –уговорне стране.За случај испоруке
неквалитетних добара добављач се обавезује да на рекламацију наручиоца испоручи нову
количину уговорених добара без накнаде.Наручилац је обавезан да за случај неквалитетне
испоруке добављачу изврши рекламацију најкасније у року од 24 сата од момента записнички
констатоване испоруке неквалитетних добара. Добављач се обавезује да испоруку добара
изврши у року од 24 сата по добијању захтева од наручиоца, својим превозом, F-co магацин
наручиоца.Наручилац и добављач су сагласни да су трошкови превоза и испоруке добара до
наручиоца урачунати у уговорену цену без ПДВ-а.
Члан 6.
На испоручена добра добављач доставља доказ о исправности и квалитету добра.Добављач је
обавезан да наручиоцу код закључивања овог уговора или најкасније код испоруке добра
достави примерак доказа о исправности и квалитету добра.
Члан 7.
Наручилац и добављач су сагласни да сваку испоруку добара прате прописана
документа и то:
1.отпремница добављача и
2.фактура

Члан 8.
Наручилац и добављач су сагласни да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем
–споразумно.За случај да наручилац и добављач не могу да реше евентуални неспоразум
мирним путем, за решавање насталог спора надлежан је Привредни суд у Нишу.
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу 1 (једну) бланко
соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са
овереним пријемом исте од стране пословне банке, 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 за набавку, Наручилац може
реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од вредности уговора без ПДВ.
Добављач меничним овлашћењем овлашћује наручиоца да меницу може да попуни на
износ од највише 10% 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 и др. Рок важења меничног
овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење
посла.
Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да
реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Уколико Добављач у потпуности достави добра из предмета овог уговора и достави
средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће меницу са
пратећом документацијом дату као средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном
року вратити Добављачу.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
маничног обвлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.
Члан 10.
Наручилац и добављач су сагласни да свака уговорна страна може да откаже уговор о јавној
набавци, ради куповине добара који су предмет набавке и пре истека рока на који је уговор
закључен, под условом да за то постоје оправдани разлози. Разлоге за отказ уговора дужна је да
понуди и образложи уговорна страна која отказује уговор. Уговор се отказује писменим
захтевом са образложењем разлога за отказ. Писмени захтев за отказ уговора доставља се
уговрној страни препорученом пошиљком уз повратницу.Отказни рок не може да буде краћи од
30 дана од дана пријема писменог отказа код уговорне стране којој се уговор отказује.

Члан 11.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писани споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.
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Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других важећих
законских прописа и подзаконских аката. За случај спора надлежан је стварно надлежни суд у
Нишу.
Члан 13.
Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем и престаје да важи за уговараче по
испуњењу њихових уговорних обавеза, односно утрошком расположивих средстава.
Члан 14.
Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених
представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих
Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Добављач 2 (два) примерка.
ДОБАВЉАЧ

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

МП __________________

МП

(потпис овлашћеног лица)

__________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са

понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном
документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно, поред осталих тражених података,
садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписати уговор.
Делове Модела уговора означене * попуњава Наручилац.
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XI ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧ

_________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из ____________________________, ул. _____________________________бр._______________,
бр.л.к.____________________________ПУ___________________________овлашћује се да у име
_________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из__________________________, може да учествује у поступку доделе уговора за јавну набавку
мале вредности добара- канцеларијски материјал за потребе Електронског факултета у Нишу,
одлука о покретању поступка бр. 08/03-003/15 од 05.02.2015. године, ЈН бр.003/15.
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 ____. ____. 2015. године
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.
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку
добара-канцеларијски материјал за потребе Електронског факултета, ЈН бр.003/15.
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД

УКУПН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊЕ
ПОНУДЕ
Трошкови припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не мпже 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 узорака или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО

ПОНУЂАЧ

Дана_____._____.2015.године

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица)
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ХII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС" бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
__________________________ из _________________, __________________
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
____________________________ из _________________, __________________ доставља:
(матични број)
(ПИБ)
(рачун)
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Електронски факултет Ниш, Александра Медведева 14, 18000 На рачун
наручиоца 840-1721666-89
За јавну набавку мале вредности добара-канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-003/15 oд 05.02.2015.
године, ЈН бр. 003/15, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу,
серијски број _______________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност
понуде можете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без ПДВ, дате у нашој
понуди бр._____________ од ____. ____. 2015. године тј. на износ од _________________ динара
и словима (___________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са
важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника
- издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника,
оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
• уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
• уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној
набавци;
• уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења уговора, не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

_________________________________

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника
бланко соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за регистрацију
менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране
пословне банке (оригинал или копија)и копијом картона депонованих потписа.
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ПАРТИЈА II
ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ
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V ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________________ из _____________________, у
поступку јавне набавке мале вредности добара-канцеларијски материјал-тонери за потребе
Електронског факултета у Нишу, 003/15 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
• да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
• 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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
• да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у
вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
• Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује и
да је понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара-канцеларијски
материјал-тонери за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.003/15 , поднео
потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
•

Дана ____. ____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________ из _______________ и подизвођач/и
1. __________________________ из _______________
2. __________________________ из _______________
3. __________________________ из , ______________ у поступку јавне набавке мале
вредности добара-канцеларијски материјал-тонери за потребе Електронског факултета у Нишу,
ЈН бр. 003/15 испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објављивања/слања
позива за доставу понуде;
• 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,
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
• као и да заједно испуњавају додатне услове и то: да располаже неопходним
финансијским капацитетом:Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013.
години, имао пословни приход у вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
Понуђач и подизвођач/и овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке мале вредности
добара-канцеларијски материјалза-тонери потребе на Електронском факултету у Нишу, ЈН бр.
003/15 , поднели потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
•
•
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Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним
лицем/има подизвођачем/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење
предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има.
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VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из групе
понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
5.
6.
7.
8.

Понуђачи из групе понуђача:
из
из
из
из

у поступку јавне набавке мале вредности добара-канцеларијски материјал-тонери за
потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 003/15, испуњавају посебно све услове из чл.
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• а да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
•
•

•

да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходној
послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у вредности од најмање
500.000,00 (без ПДВ-а) динара.

Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују да заједничку понуду у поступку јавне набавке мале вредности
добара-канцеларијски материјал-тонери за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.
003/15 подносе потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
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Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне, потпишу и печатом овере сва
овлашћена лица понуђача из групе понуђача.
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VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА II-ТОНЕРИ

у поступку јавне набавке мале вредности добара-канцеларијски материјал-тонери за
потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-003/15
од
05.02.2015. године, ЈН бр. 003/15

Ponudjena cena
NAZIV ARTIKLA

Kolicina

Jed. mere

Cena po
jed. mere

HP Toner kaseta CB436ABlack
LJ P1505 ORIG.
Toner kaseta HP
P1102/M1132/1212 (CE285A)
orig.
Las.Toner kaseta HP1010 (
2612A) original
Canon toner FX-10 za
L100/L120/MF4100orig
Toner kaseta Konica Minolta
PP 1300W/1350W original
Toner kaseta HP P1536/P1606
278A orig.
Laser toner Samsung ML-1640,
ml-2240, MLT-D1082S/ELS
orig.
Toner kaseta HP Color LJ CP
1215/1515/1312 black (540A)
orig.
Toner kaseta HP Color LJ CP
1215/1515/1312 cyan (541A)
orig.
Toner kaseta HP Color LJ CP
1215/1515/1312 magenta
(543A) orig.

70

kom

26

kom

30

kom

8

kom

4

kom

5

kom

15

kom

3

kom

3

kom

3

kom
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Cena bez

Cena sa

PDV-A

PDV-om

Toner kaseta HP Color LJ CP
1215/1515/1312 yellow (542A)
orig.
Toner kaseta HP
CP1025/CP1025W (CE310a)
black orig.
Toner kaseta HP 1600/2600
cyan orig.(6001A)
Toner kaseta HP 1600/2600
magenta orig (6003A)
Toner kaseta HP 1600/2600
yellow orig. (6002A)
Toner kaseta HP P2035/2055
(505A) orig.
Toner kaseta Samsung SCX
4300 D1092S orig.
Toner kaseta HP 1160/1320
(5949A) orig.
TN-116 Toner Konica Minolta
bizhub 164/165/185 1/2 original
HP Toner Black CLJ
1600/2600n/2605 original
(Q6000A)
Toner kaseta Samsung
ML1210/1250 orig.
Toner kaseta Lexmark
E260/360/460 (260A11) orig.
Toner kaseta HP CP 1025 cyan
(311A) orig.
Toner kaseta HP CP yellow
(312A) orig.
Toner kaseta HP CP magenta
(313A) orig
Toner kaseta HP 5200black
Q7516
Toner Canon ink CLI-526 black
IP4850 orig.
Toner Canon ink CLI-526 cyan
IP4850 orig.
Toner Canon ink CLI-526
magenta IP4850 orig.
Toner Canon ink CLI-526
yellow IP4850 orig.
Toner Canon ink CLI-521
yellow IP4600 orig.

3

kom

2

kom

5

kom

5

kom

5

kom

1

kom

7

kom

1

kom

1

kom

8

kom

6

kom

10

kom

1

kom

1

kom

1

kom

3

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom
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Toner Canon ink CLI-521 black 1
3600/4600orig.
Toner Canon ink CLI-521
1
cyan IP4600 orig.
Toner Canon ink CLI-521
1
magenta IP4600 orig.

kom
kom
kom
UKUPNO

НАПОМЕНА: КАСЕТЕ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛ,
ПРОИЗВЕДЕНЕ ОД ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ!
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Понуда за ЈН број __________ од ________2015.године
1) Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носиоца посла :_
Седиште понуђача/ носиоца посла :_
Потписник уговора:
Телефон и телефакс_:
Рачун понуђача/ носиоца посла :
Назив банке
Матични број понуђача/ носиоца посла
Порески број понуђача/ носиоца посла:
Електронска пошта (е-mail) понуђача
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
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понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
в) заједнички са:
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ

Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ

Укупна понуђена цена мале вредности добара – канцеларијски материјал-тонери за
потребе Електронског факултета у Нишу
динара

Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

%

Износ ПДВ

динара

Укупна цена (са ПДВ)

динара

2) Рок важења понуде је ______ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања понуде
3) Гарантни рок за испоручени материјал наведен у обрасцу понуде је_________ (не може бити
краћи од 6 месеца од дана испоруке добара) .
4) Рок испоруке је_____________дана (не може бити дужи од 24 сата по пријему захтева
наручиоца)
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Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде 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 Обаразац понуде.
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IX МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА II
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
ТОНЕРИ
На основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број 124/12), дана
__________________ године, закључује се

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
НАРУЧИЛАЦ: УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ,
ул.Александра Медведева бр.14,18000 Ниш, МБ: 07215240 ПИБ: 100232259 Рачун:
840-533664-24 кога заступа декан, проф. др Драган Јанковић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) с
једне стране,
и
ДОБАВЉАЧ: ________________________,ул. ___________________место ______________,
МБ:_________________ ПИБ: ___________________Рачун: ____________________ кога
заступа__________________ ( у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ) с друге стране

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овај уговор додељен је Добављачу у поступку јавне набавке мале вредности по Одлуци о
покретању поступка бр. 08/03-003/15 од 05.02.2015. године, ЈН бр. 003/15, а на основу Одлуке о
додели уговора бр. _______________од ________ године, у складу са чл. 108. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12). Уговорне стране су сагласне да је предмет овог
Уговора је јавна набавка мале вредности добара-канцеларијски материјал-тонери за потребе
Електронског факултета у Нишу од стране Добављача, као и обавеза Наручиоца да за наведена
добра плати одређену надокнаду.
Добављач ће своју обавезу из претходног става овог члана вршити у свему у складу са
Образцем понуде датом у понуди понуђача __________________од ________ 2015. године који
чине саставни део овог Уговора.
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Члан 2.
Добављач изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
__________________________ из __________________
__________________________ из __________________
в) заједнички, као група следећих понуђача:
________________________________________ из ___________________
________________________________________ из ___________________

ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА
Члан 3.
Укупна вредност добара који су предмет овог Уговора износи ___________________
динара што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20 % који износи
____________динара,
чини
укупно
___________
динара
(и
словима:
_______________________________________), а добијена је на основу једничних цена из
понуде Добављача бр. _______од _________ 2015. године.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац ће периодично достављати оверена требовања за набавку добара, а плаћања
ће се вршити према испостављеним рачунима од стране Понуђача.
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ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 5.
Добављач се обавезује да за случај неблаговремене испоруке наручиоцу плати пенале од 0,5
промила за сваки дан закашњења у односу на уговорени рок.Уколико добављач касни са
испоруком добара дуже од 3 дана, наручилац може извршити набавку добара од другог
добављача,непосредном погодбом, а на терет добављача –уговорне стране.За случај испоруке
неквалитетних добара добављач се обавезује да на рекламацију наручиоца испоручи нову
количину уговорених добара без накнаде.Наручилац је обавезан да за случај неквалитетне
испоруке добављачу изврши рекламацију најкасније у року од 24 сата од момента записнички
констатоване испоруке неквалитетних добара. Добављач се обавезује да испоруку добара
изврши у року од 24 сата по добијању захтева од наручиоца, својим превозом, F-co магацин
наручиоца.Наручилац и добављач су сагласни да су трошкови превоза и испоруке добара до
наручиоца урачунати у уговорену цену без ПДВ-а.
Члан 6.
На испоручена добра добављач доставља доказ о исправности и квалитету добра.Добављач је
обавезан да наручиоцу код закључивања овог уговора или најкасније код испоруке добра
достави примерак доказа о исправности и квалитету добра.
Члан 7.
Наручилац и добављач су сагласни да сваку испоруку добара прате прописана
документа и то:
1.отпремница добављача и
2.фактура

Члан 8.
Наручилац и добављач су сагласни да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем
–споразумно.За случај да наручилац и добављач не могу да реше евентуални неспоразум
мирним путем, за решавање насталог спора надлежан је Привредни суд у Нишу.
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу 1 (једну) бланко
соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са
овереним пријемом исте од стране пословне банке, 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 за набавку, Наручилац може
реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од вредности уговора без ПДВ.
Добављач меничним овлашћењем овлашћује наручиоца да меницу може да попуни на
износ од највише 10% 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 и др. Рок важења меничног
овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење
посла.
Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да
реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Уколико Добављач у потпуности достави добра из предмета овог уговора и достави
средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће меницу са
пратећом документацијом дату као средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном
року вратити Добављачу.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
маничног обвлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.
Члан 10.
Наручилац и добављач су сагласни да свака уговорна страна може да откаже уговор о јавној
набавци, ради куповине добара који су предмет набавке и пре истека рока на који је уговор
закључен, под условом да за то постоје оправдани разлози. Разлоге за отказ уговора дужна је да
понуди и образложи уговорна страна која отказује уговор. Уговор се отказује писменим
захтевом са образложењем разлога за отказ. Писмени захтев за отказ уговора доставља се
уговрној страни препорученом пошиљком уз повратницу.Отказни рок не може да буде краћи од
30 дана од дана пријема писменог отказа код уговорне стране којој се уговор отказује.
Члан 11.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писани споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.
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Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других важећих
законских прописа и подзаконских аката. За случај спора надлежан је стварно надлежни суд у
Нишу.
Члан 13.
Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем и престаје да важи за уговараче по
испуњењу њихових уговорних обавеза, односно утрошком расположивих средстава.
Члан 14.
Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених
представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих
Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Добављач 2 (два) примерка.

ДОБАВЉАЧ

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

МП __________________

МП

(потпис овлашћеног лица)

__________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са

понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном
документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно, поред осталих тражених података,
садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписати уговор.
Делове Модела уговора означене * попуњава Наручилац.
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XI ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧ

_________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из ____________________________, ул. _____________________________бр._______________,
бр.л.к.____________________________ПУ___________________________овлашћује се да у име
_________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из__________________________, може да учествује у поступку доделе уговора за јавну набавку
мале вредности добара- канцеларијски материјал-тонери за потребе Електронског факултета у
Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-003/15 од 05.02.2015. године, ЈН бр.003/15.
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 ____. ____. 2015. године
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.
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XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку
добара-канцеларијски материјал-тонери за потребе Електронског факултета, ЈН бр.003/15.
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД

УКУПН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊЕ
ПОНУДЕ
Трошкови припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не мпже 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 узорака или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО
ПОНУЂАЧ

Дана_____._____.2014.године

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица
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ХII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС" бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
__________________________ из _________________, __________________
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
____________________________ из _________________, __________________ доставља:
(матични број)
(ПИБ)
(рачун)
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Електронски факултет Ниш, Александра Медведева 14, 18000 На рачун
наручиоца 840-1721666-89
За јавну набавку мале вредности добара-канцеларијски материјал-тонери за потребе
Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-003/15 oд 05.02.2015.
године, ЈН бр. 003/15, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу,
серијски број _______________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност
понуде можете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без ПДВ, дате у нашој
понуди бр._____________ од ____. ____. 2015. године тј. на износ од _________________ динара
и словима (___________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са
важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника
- издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника,
оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
• уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења свој понуду;
• уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној
набавци;
• уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења уговора, не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

_________________________________

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника
бланко соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од
стране пословне банке (оригинал или копија)и копијом картона депонованих потписа.
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Уговорена вредност:

1.500.000

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2015

Датум закључења уговора:

05.03.2015

Основни подаци о добављачу:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до завршетка
поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о
чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који ће одређивати
Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.
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Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.
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Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2015

Датум закључења уговора:

05.03.2015

Основни подаци о добављачу:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до завршетка
поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о
чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који ће одређивати
Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.

На основу члана 55.став 1. тачка 2), 57. и 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012), Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ : Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра
Медведева бр. 14, интернет страница www.elfak.ni.ac.rs
Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности.
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке добара бр. 003/2015 је канцеларијски
материјал за потребе Електронског факултета у Нишу.Набавка је обликована у две партије и то:
Партија I Канцеларијски материјал
Партија II Тонери за ласерске штампаче
Назив и ознака из општег речника набавке:
ОРН 1-30192000-канцеларијски материјал
ОРН 2-30125110-тонер за ласерске штампаче и телефакс машине
Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:Конкурсна документација као и евентуалнe учињене измене и/или допуне
као и додатна појашњења конкурсне документације се могу преузети са Портала јавних набавки и
интернет странице Електронског факултета www.elfak.ni.ac.rs, односно биће достављена
електронском поштом по пријему захтева понуђача за достављање исте. Заинтересованим лицима
која упуте захтев за достављање конкурсне документације на факс: 018/588-399 или e-mail:
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs , иста ће бити достављена електронском поштом.
Начин подношења понуде и рок: Понуда се подноси у затвореној коверти,на коју понуђач лепи
попуњен Образац број 1 из конкурсне документације или уписује назив, адресу,телефон и контакт
особу подносиоца понуде–понуђача, назив и адресу примаоца понуде-наручиоца, број и назив јавне
набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.У случају да је понуда поднета од
стране групе понуђача потребно је назначити на коверти „Заједничка понуда“ и навести назив и
адресу седишта свих понуђача из групе понуђача.Понуду доставити на адресу: Универзитет у Нишу,
Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр.14, 18000 Ниш, (канцеларија
105).Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 09.03.2015.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
09.03.2015.године у 09:30 часова , на Електронском факултету у Нишу у ул. Александра Медведева
бр.14(канцеларија 104).

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу
овлашћења и исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора , односно о обустави поступка предметне јавне
набавке, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Лице за контакт:
Радица Станковић, службеник за јавне набавке 018/529-612.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
БР.004/15 НАМИРНИЦЕ И НАПИЦИ ЗА ДЕКАНАТ
ПАРТИЈА 3

Фебруар 2015. године
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС" бр. 29/2013 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.
08/03-004/15 од 06.02.2015.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.
08/03-004/15-001 од 06.02.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
ЈН бр.004/15
САДРЖАЈ
Образац број 1
I
Општи подаци о набавци
II
Подаци о предмету јавне набавке
III
Упутство понуђачима како да сачине понуду
IV
Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који
се доказује испуњеност тих услова
IV 1. Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни
IV 2. Упутство о начину на који се доказује испуњеност услова
V
Изјава понуђача
VI
Изјава понуђача и подизвођача
VII
Изјава групе понуђача
VIII Структура цене и образац понуде
IX
Модел уговора
X
Образац трошкова припреме понуде
XI
Овлашћење представника понуђача
XII
Менично овлашћење
Укупан број страна конкурсне документације износи 35
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Образац број 1
ПОДНОСИЛАЦ:
Назив: ______________________________________________________________
Адреса седишта: _____________________________________________________
Контакт особа: _______________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________
Телефакс: ___________________________________________________________
e-mail:_______________________________________________________________
ПРИМАЛАЦ:

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ул. Александра Медведева бр. 14 (канцеларија бр. 105) 18000 НИШ

ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 004/15
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-НАМИРНИЦЕ И НАПИЦИ ЗА ФАКУЛТЕТ

НЕ ОТВАРАТИ !

Датум и сат подношења:

Редни број подношења:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
Подаци о наручиоцу
Наручилац: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева
14, 18000 Ниш
Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 004/15 је јавна набавка добара-намирнице и напици за
потребе Електронског факултета.
Контакт особа:
Радица Станковић, службеник за јавне набавке, контакт телефон: 018/529-612,
e-mail:radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
Интернет страница
www.elfak.ni.ac.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке :
Предмет јавне набавке бр. 004/15 су добра-намирнице и напици
Електронског факултета у Нишу.
Назив и ознаку из општег речника набавке:
ОРН-15860000
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за потребе

III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ
По позиву објављеном дана 25.02.2015. године за подношење понуда у поступку јавне набавке
добара-намирнице и напици за потребе Електронског факултета у Нишу.
ЈН бр. 004/15

КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ:
a) Изјаву понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај самосталног
наступа,
или
Изјаву понуђача и подизвођача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаву групе понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај наступа групе
понуђача;
б) Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан;
в) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
г) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: једну бланко соло меницу,
захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним
пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом
оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа;
Меница мора бити печатом оверена и потписана и иста не сме бити перфорирана.
д) Образац трошкова припреме понуде - попуњен, печатом оверен и потписану случају
да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде узорке или модела, а који је
израђен у свему у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења (за случај да понуђач тражи накнаду тих трошкова);
. Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ
ОБАВЕЗНО.
ђ) У случају подношења заједничке понуде, доставити споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који обавезно
садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства.
е) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и
достави у склопу понуде.
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском језику на
коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак јавне набавке.
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2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА
БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу Електронског факултета
Ниш, ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, (канцеларија бр. 105) најкасније дана
27.03.2015. године до 09:00 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу понуде, односно
27.03.2015.године у 09:30 сати на Електронском факултету у Нишу, ул. Александра Медведева
бр. 14, (канцеларија бр. 104) Ниш.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком која
не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потпишу и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и
печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача, која
морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе
понуђача, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке
понуде сагласно чл. 81. Закона.
Понуда се подноси у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен
Образац бр 1. из Конкурсне документације или 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 бр. 105),
број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ".
У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је
назначити на коверти „Заједничка понуда" и навести назив и седиште свих понуђача изгрупе
понуђача.
Пожељно је да понуђач повеже у јединствену целину и запечати понуду (воском или на
други одговарајући начин), тако да се појединачни листови не могу накнадно убацивати,
замењивати или одстрањивати.
Понуђач је дужан да део конкурсне документације Техничке спецификације - попунити
читко, оловком која не може бити графитна, да сваку јединичну цену и производ истих упише
посебно за сваку позицију у наставку реда у коме су наведене јединице мере, као и њихов збир
на месту предвиђеним за то.
Напомена: Препорука наручиоца понуђачима је да при састављању понуде не врше
исправке јединичних цена.
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Средства обезбеђења и сву обавезну пратећу документацију пожељно је ставити, заједно
или сваку засебно, у пластичну "Ц" фолију и повезати са осталом траженом документацијом.
Меница не сме бити перфорирана, нити се на њој смеју уносити редни број
странице или било који други податак. Иста мора бити потписана и печатом оверена.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. ПОНУЂАЧ МОЖЕ, У РОКУ ОДРЕЂЕНОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ДА
ИЗВРШИ ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВ СВОЈЕ ПОНУДЕ НА НАЧИН И
ПОД
УСЛОВИМА
ПРОПИСАНИМ
ОВОМ
КОНКУРСНОМ
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на
кутији, са навођењем редног броја и назива јавне набавке на коју се односи изменa, допунa или
опозив понуде са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуда
достави на адресу: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра
Медведева 14, 18000 Ниш (канцеларија бр. 105).
„Измена понуде за поступак јавне набавке добара, 004/15– намирнице и напици за потребе
Електронског факултета за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Допуна понуде за поступак јавне набавке добара, 004/15– намирнице и напици за потребе
Електронског факултета у Нишу, за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Опозив понуде за поступак јавне набавке добара, 004/15– намирнице и напици за потребе
Електронског факултета у Нишу за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке добара, 004/15 – намирнице и напици за
потребе Електронског факултета у Нишу за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти или на
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кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу седишта
свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО
ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА понуђач
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или подноси
понуду са подизвођачем/има или као заједничку понуду.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има дужан је да у
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА наведе назив и седиште подизвођача, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део
предмета набавке који ће поверити подизвођачу као и да достави образце и доказе тражене
конкурсном документацијом.
У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, понуђач и
подизвођач су дужани да у склопу понуде приложи акт којим ће бити дефинисана поступања
наручиоца у наведеном случају.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
извршење набавке делимично повери подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење уговора и
раскинути уговор.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене
набавке, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА мора навести све понуђаче из заједничке понуде.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном
документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно, поднети понуду и заступати групу
пред наручиоцем,
2) понуђачу који у име групе потписује уговор,
3) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења,
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4) понуђачу који издаје рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6) обевезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора.
У истом споразуму наводи се назив понуђача из групе који ће потписати и печатом
оверити обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача, у случају да се
понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе потписује и печатом овери све
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача.
Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси
заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
8.1. Начин и рок плаћања
Плаћања ће се вршити према испостављеним рачунима од стране Понуђача.
8.2. Гарантни рок
Гаранција за испоручени материјал наведен у Обрасцу понуде са спецификацијом предмета
набавке и обрасцем структуре цене, не може бити краћа од 3 (три) месеца од дана испоруке
добара.
8.3. Рок испоруке
рок испоруке 24 сата по пријему захтева наручиоца
8.4. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
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Цена мора бити исказана у динарима са свим урачунатим трошковима који се односе на
предмет јавне набавке.
Јединичне цене услуга из понуде су фиксне и не могу се мењати до дана истека рока важења
понуде. Ако се након истека рока важења понуде до краја рока пружања добара, коефицијент
раста потрошачких цена повећа за више од 10% у односу на коефицијент потрошачких цена у
моменту престанка рока важења понуде, Пружалац добара може захтевати само разлику у цени
која прелази 10% и то према званичним подацима Републичког завода за статистику о индексу
потрошачких цена.
Пружалац добара може да коригује своје цене из понуде за време трајања уговора.
Пре сваког кориговања цена пружалац добара је дужан да је писмено образложи повећање цена,
са подношењем релевантних доказа и затражи сагласност наручиоца, у супротном наручилац
задржава право да раскине уговор. Захтев за кориговање цене мора пратити и оверени ценовник
пружаоца поменутих добара.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова
које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити.
10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач је дужан да уз понуду достави 1 (једну) бланко соло меницу за озбиљност
понуде, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и
потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана.
Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у
њему је предвиђено 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 и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико:
• понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
• понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци;
• понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења уговора не поднесе
средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне
документације.
Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу:
I 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 овлашћењеи копију картона депонованих потписа, као средство
обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року у тренутку закључења уговора.
Уколико се изабрани понуђач не буде придржавао уговореног рока за извођење добара,
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од вредности уговора
без ПДВ.
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Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
10% 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 и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за
коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
маничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.
II 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 отклањање грешака у гарантном року .Уколико се изабрани понуђач не буде
придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће
реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ и
на терет тих средстава уступити отклањање грешака другом Извођачу добара.
Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
највише 10% 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, њиме се мора предвидети да је иста 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 и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека
гарантног рока који почиње да тече од дана примопредаје предметних добара.
11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде. Интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. Интернет адреса:
http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sektor-za-zastitu-zivotne-sredine
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике. Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs/
12. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у
горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО", уз назнаку којим посебним прописом су ти
подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
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Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора
да буде наведена ознака „ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као
поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди;
3) чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока предвиђеног за
отварање понуда.
Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама.
13.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор
доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште сходно чл. 20
Закона о јавним набавкама и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на
е-mail адресу radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама
или појашњењима - ЈН бр. 004/15 намирнице и напици за потребе Електронског факултета у
Нишу.
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.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
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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 (чл. 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
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
16. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом,
уговор ће бити додељен оном понуђачу који је, у достављеној понуди, понудио дужи рок
важења понуде.
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок важења
понуде, уговор ће бити додељен понуђачу који понуди дужи гарантни рок.
17.

ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА
РЕФЕРЕНЦИ

УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ

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 овлашћењеи
копију картона депонованих потписа, као средство обезбеђења за добро извршење посла у
уговореном року. Уколико се Добављач не буде придржавао уговореног рока за извођење
добара, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 15% од
вредности уговора без ПДВ.
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
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овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока
за коначно извршење посла.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује
да је ималац права интелектуалне својине.
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са
повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана
од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, број модела 97, позив на број
50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије).

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама,
прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона о јавним
набавкама која садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да
буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);
(3) износ таксе од 40.000,00 динара;
(4) број рачуна буџета: 840-742221843-57;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: 97 50-016;
(7) сврха: републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке на коју се односи
поднети захтев за заштиту права, као и назив наручиоца;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата
републичке административне таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који
садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне
таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке
административне таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи
све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава,
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се
води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за
подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне
банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
22. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ
Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:
1)
2)
3)
4)
5)

понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
23. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Уколико понуђач у остављеном примереном року не поступи по захтеву, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, односно извод из регистра АПР-а.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом,
а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници
надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
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IV УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА
ИСПУНИ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
IV 1. УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
следеће обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке и то:
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке:
Услов бр. 1: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
Услов бр. 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.
Услов бр. 3: да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда.
Услов бр. 4: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Услов бр. 5: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, односно којом гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
Услов бр.6: да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у
вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем:
Изјаве понуђача - попуњене, печатом оверене и потписане, у случају самосталног
наступа,
или
Изјаве понуђача и подизвођача, попуњене, печатом оверене и потписане,у случају
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаве групе понуђача,попуњене, печатом оверене и потписане, у случају наступа
групе понуђача.
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Изјава мора да буде попуњена, 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, иста је дужна да достави попуњену Изјаву
групе понуђача, потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверену печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
попуњену Изјаву понуђача и подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица понуђача и
свих подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом,
а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници
надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
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.

НАПОМЕНА: Обавезне услове од бр. 1 до бр. 5, у случају да понуђач поднесе понуду са
подизвођачем/има испуњавају понуђач и подизвођач/и, а у ситуацији подношења заједничке
понуде наведене услове испуњавају сви понуђачи из групе понуђача.
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има додатне услове бр. 1 испуњава
понуђачи.
У ситуацији подношења заједничке понуде додатне услове од бр. 1 испуњавају заједно сви
понуђачи из групе понуђача.
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V ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________________ из _____________________, у
поступку јавне набавке добара бр. 004/15-намирнице и напици за потребе Електронског
факултета у Нишу, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
• да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
• 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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
• да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у
вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
• Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује и
да је понуду у поступку јавне набавке добара бр. 004/15 –намирнице и напици за потребе
Електронског факултета у Нишу, поднео потпуно независно и без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
•

Дана ____. ____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________ из _______________ и подизвођач/и
1. __________________________ из _______________
2. __________________________ из _______________
3. __________________________ из , ______________ у поступку јавне набавке
добара бр. 004/15-намирнице и напици за потребе Електронског факултета у Нишу, испуњавају
посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објављивања/слања
позива за доставу понуде;
• 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,
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
• као и да заједно испуњавају додатне услове и то: да располаже неопходним
финансијским капацитетом:Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013.
години, имао пословни приход у вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
Понуђач и подизвођач/и овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке добара бр. 004/15-намирнице
и напици на Електронском факултету у Нишу, поднели потпуно независно и без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
•
•

Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

20

ПОДИЗВОЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним
лицем/има подизвођачем/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење
предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има.
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VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из групе
понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
1.
2.
3.
4.

Понуђачи из групе понуђача:
из
из
из
из

у поступку јавне набавке добара бр. 004/15-намирнице и напици за потребе
Електронског факултета у Нишу, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• а да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
•
•

•

да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходној
послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у вредности од најмање
500.000,00 (без ПДВ-а) динара.

Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују да заједничку понуду у поступку јавне набавке добара бр.
004/15-намирнице и напици за потребе Електронског факултета у Нишу, подносе потпуно
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2015. године
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ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне, потпишу и печатом овере сва
овлашћена лица понуђача из групе понуђача.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
НАМИРНИЦЕ И НАПИЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
НАЗИВ АРТИКЛА

Коли

Јед.

Цена

Без

Са

чина

мере

по

ПДВ-А

ПДВ-ОМ

ј.мере
Еспресо кафа

200

кг

Домаћа кафа

400

кг

кафа 2 u 1

1000

ком

кафа 3 u 1

1000

ком

Млеко за кафу 7 гр

4000

ком

Угоститељски шећер

20

пак

20

пак

Шећер1 kg

50

кг

Сок јабука 1л.

300

ком

Сок боровница 1л.

700

ком

Сок бресква 1л.

300

ком

Сок кајсија 1л.

300

ком

Сок наранџа 1л.

300

ком

Сок ананас 1л.

400

ком

или 400

ком

Швепс битер 1,5л. или 400

ком

1/1000
Кашичица за еспресо
1/1000

Кока

кола

2/1

одговарајући
одговарајући
Кисела вода 1.5 л

400

ком
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Негазирана вода 1.5л

200

Чај милфорд – сортирано 50

ком
ком

или одговарајући
Домаћи чај – нана

50

ком

Домаћи чај – камилица

50

ком

Домаћа-зелени чај

50

ком

Сок флашица 0,2 стакло

250

ком

Кока кола лим. 033 или 250

ком

одговарајући
Газирана вода 0,25 стакло
Негазирана

вода

250

ком

0,25 250

ком

стакло
УКУПНО

ПОНУДА БР._____________ ОД _________2015.ГОДИНЕ

1) Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носиоца посла :_
Седиште понуђача/ носиоца посла :_
Потписник уговора:
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Телефон и телефакс_:
Рачун понуђача/ носиоца посла :
Назив банке
Матични број понуђача/ носиоца посла
Порески број понуђача/ носиоца посла:
Електронска пошта (е-mail) понуђача
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
в) заједнички са:
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ
Укупна понуђена цена добара-намирнице и напици за потребе Електронског факултета у
Нишу
динара

Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

%
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Износ ПДВ

динара

Укупна цена (са ПДВ)

динара

2) Рок важења понуде је ______ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања понуде
3) Гарантни рок за испоручени материјал наведен у обрасцу понуде је_________ (не може бити
краћи од 3 месеца од дана испоруке добара) .
4) Рок испоруке је_____________дана (не може бити дужи од 24 сата по пријему захтева
наручиоца)

Дана ____. ____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде 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 Обаразац понуде.
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IX МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
ПАРТИЈА 3
НАМИРНИЦЕ И НАПИЦИ
На основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број 124/12), дана
__________________ године, закључује се

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
НАРУЧИЛАЦ: УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ,
ул.Александра Медведева бр.14, 18000 Ниш, МБ: 07215240 ПИБ: 100232259 Рачун:
840-1721666-89 кога заступа декан, проф. др Драган Јанковић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)
с једне стране,
и
ДОБАВЉАЧ: ________________________,ул. ___________________место ______________,
МБ:_________________ ПИБ: ___________________Рачун: ____________________ кога
заступа__________________ ( у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ) с друге стране

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овај уговор додељен је Добављачу у поступку јавне набавке по Одлуци о покретању
поступка бр. 08/03-004/15 од 06.02.2015. године, ЈН бр. 004/15, а на основу Одлуке о додели
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уговора бр. _____________ од ____________ године, у складу са чл. 108. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12). Уговорне стране су сагласне да је предмет овог
Уговора је јавна набавка добара-намирнице и напици за потребе Електронског факултета у
Нишу од стране Добављача, као и обавеза Наручиоца да за наведена добра плати одређену
надокнаду.
Добављач ће своју обавезу из претходног става овог члана вршити у свему у складу са
Образцем понуде датом у понуди понуђача __________________од ________ 2015. године који
чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.
Добављач изводи уговорена добра из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
__________________________ из __________________
__________________________ из __________________
в) заједнички, као група следећих понуђача:
________________________________________ из ___________________
________________________________________ из ___________________

ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА
Члан 3.
Укупна вредност добара који су предмет овог Уговора износи ___________________
динара што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20 % који износи
____________динара,
чини
укупно
___________
динара
(и
словима:
_______________________________________), а добијена је на основу једничних цена из
понуде Добављача бр. _______од _________ 2015. године.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
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Члан 4.
Наручилац ће периодично достављати оверена требовања за набавку добара, а плаћања
ће се вршити према испостављеним рачунима од стране Понуђача.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 5.
Добављач се обавезује да за случај неблаговремене испоруке наручиоцу плати пенале од 0,5
промила за сваки дан закашњења у односу на уговорени рок.Уколико добављач касни са
испоруком добара дуже од 3 дана, наручилац може извршити набавку добара од другог
добављача,непосредном погодбом, а на терет добављача –уговорне стране.За случај испоруке
неквалитетних добара добављач се обавезује да на рекламацију наручиоца испоручи нову
количину уговорених добара без накнаде.Наручилац је обавезан да за случај неквалитетне
испоруке добављачу изврши рекламацију најкасније у року од 24 сата од момента записнички
констатоване испоруке неквалитетних добара. Добављач се обавезује да испоруку добара
изврши у року од 24 сата по добијању захтева од наручиоца, својим превозом, F-co магацин
наручиоца.Наручилац и добављач су сагласни да су трошкови превоза и испоруке добара до
наручиоца урачунати у уговорену цену без ПДВ-а.
Члан 6.
На испоручена добра добављач доставља доказ о исправности и квалитету добара. Добављач
је обавезан да наручиоцу код закључивања овог уговора или најкасније код испоруке добара
достави примерак доказа о исправности и квалитету добара.
Члан 7.
Наручилац и добављач су сагласни да сваку испоруку добара прате прописана
документа и то:
1.отпремница добављача и
2.фактура
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Члан 8.
Наручилац и добављач су сагласни да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем
–споразумно.За случај да наручилац и добављач не могу да реше евентуални неспоразум
мирним путем, за решавање насталог спора надлежан је Привредни суд у Нишу.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу 1 (једну) бланко
соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са
овереним пријемом исте од стране пословне банке, 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 за набавку, Наручилац може
реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од вредности уговора без ПДВ.
Добављач меничним овлашћењем овлашћује наручиоца да меницу може да попуни на
износ од највише 10% 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 и др. Рок важења меничног
овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење
посла.
Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да
реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Уколико Добављач у потпуности достави добра из предмета овог уговора и достави
средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће меницу са
пратећом документацијом дату као средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном
року вратити Добављачу.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
маничног обвлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.
Члан 10.
Наручилац и добављач су сагласни да свака уговорна страна може да откаже уговор о јавној
набавци, ради куповине добара који су предмет набавке и пре истека рока на који је уговор
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закључен, под условом да за то постоје оправдани разлози. Разлоге за отказ уговора дужна је да
понуди и образложи уговорна страна која отказује уговор. Уговор се отказује писменим
захтевом са образложењем разлога за отказ. Писмени захтев за отказ уговора доставља се
уговрној страни препорученом пошиљком уз повратницу.Отказни рок не може да буде краћи од
30 дана од дана пријема писменог отказа код уговорне стране којој се уговор отказује.

Члан 11.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писани споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.
Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других важећих
законских прописа и подзаконских аката. За случај спора надлежан је стварно надлежни суд у
Нишу.
Члан 13.
Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем и престаје да важи за уговараче по
испуњењу њихових уговорних обавеза, односно утрошком расположивих средстава.
Члан 14.
Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених
представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих
Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Добављач 2 (два) примерка.

ДОБАВЉАЧ

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

МП __________________

МП

(потпис овлашћеног лица)

__________________
(потпис овлашћеног лица)
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НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са

понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном
документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно, поред осталих тражених података,
садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписати уговор.
Делове Модела уговора означене * попуњава Наручилац.

X ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧ

_________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из ____________________________, ул. _____________________________бр._______________,
бр.л.к.____________________________ПУ___________________________овлашћује се да у име
_________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из__________________________, може да учествује у поступку доделе уговора за јавну набавку
добара- намирнице и напици за потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању
поступка бр. 08/03-004/15 од 06.02.2014.године, бр.004/15.
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 ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.
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___________________

(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.

ХI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку
добара-намирнице и напици за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН број 004/15.
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД

УКУПН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊЕ
ПОНУДЕ
Трошкови припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не мпже 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 узорака или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО
ПОНУЂАЧ

Дана_____._____.2015.године
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М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)

ХII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС" бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
__________________________ из _________________, __________________
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
____________________________ из _________________, __________________ доставља:
(матични број)
(ПИБ)
(рачун)
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Електронски факултет Ниш, Александра Медведева 14, 18000 На рачун
наручиоца 840-1721666-89
За јавну набавку добара- намирнице и напициц за потребе Електронског факултета у
Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-004/15 oд 06.02.2015. године, ЈН бр.004/15,
достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број
_______________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност
понуде можете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без ПДВ, дате у нашој
понуди бр._____________ од ____. ____. 2015. године тј. на износ од _________________ динара
и словима (___________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са
важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника
- издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника,
оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
• уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
• уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној
набавци;
• уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења уговора, не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

_________________________________
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НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника
бланко соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за регистрацију
менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране
пословне банке (оригинал или копија)и копијом картона депонованих потписа.
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Уговорена вредност:

1.500.000

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2015

Датум закључења уговора:

05.03.2015

Основни подаци о добављачу:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до завршетка
поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о
чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који ће одређивати
Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.

На основу члана 55.став 1. тачка 2), 57. и 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012), Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ : Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра
Медведева бр. 14, интернет страница www.elfak.ni.ac.rs
Врста поступка јавне набавке : Отворени поступак.
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке добара бр. 004/15 су намирнице и напици за
потребе Електронског факултета у Нишу.

Ознака из општег речника набавке:
ОРН-15860000

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:Конкурсна документација као и евентуалнe учињене измене и/или допуне
као и додатна појашњења конкурсне документације се могу преузети са Портала јавних набавки и
интернет странице Електронског факултета www.elfak.ni.ac.rs, односно биће достављена
електронском поштом по пријему захтева понуђача за достављање исте. Заинтересованим лицима
која упуте захтев за достављање конкурсне документације на факс: 018/588-399 или e-mail:
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs , иста ће бити достављена електронском поштом.
Начин подношења понуде и рок: Понуда се подноси у затвореној коверти,на коју понуђач лепи
попуњен Образац број 1 из конкурсне документације или уписује назив, адресу,телефон и контакт
особу подносиоца понуде–понуђача, назив и адресу примаоца понуде-наручиоца, број и назив јавне
набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.У случају да је понуда поднета од
стране групе понуђача потребно је назначити на коверти „Заједничка понуда“ и навести назив и
адресу седишта свих понуђача из групе понуђача.Понуду доставити на адресу: Универзитет у Нишу,
Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр.14, 18000 Ниш, (канцеларија 105).
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 27.03.2015.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
27.03.2015.године у 09:30 часова , на Електронском факултету у Нишу у ул. Александра Медведева
бр.14(канцеларија 104).
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу
овлашћења и исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања понуда.

Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора , односно о обустави поступка предметне јавне
набавке, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Лице за контакт:
Радица Станковић, службеник за јавне набавке 018/529-612.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Материјали за текуће поправке и одржавање зграда и
објеката
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН бр.005/15
ОБЛИКОВАНА У 5 ПАРТИЈЕ
ПАРТИЈА I МАТЕРИЈАЛ ЗА СТОЛАРСКЕ И БРАВАРСКЕ РАДОВЕ
ПАРТИЈА II МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДОВЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА
ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ПАРТИЈА III МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ
ИНСТАЛАЦИЈАМА
ПАРТИЈА IV МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДОВЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА
ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА

Март, 2015. године
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012,
у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС" бр. 29/2013 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.
08/03-005/15 од 24.02.2015.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.
08/03-005/15-001 од 24.02.2015. године,припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
ЈН бр.005/15
САДРЖАЈ

Образац број 1
I
Општи подаци о набавци
II
Подаци о предмету јавне набавке
III
Упутство понуђачима како да сачине понуду
IV
Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни и упутство о начину на
који се доказује испуњеност тих услова
IV 1. Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни
IV 2. Упутство о начину на који се доказује испуњеност услова
V
Изјава понуђача
VI
Изјава понуђача и подизвођача
VII
Изјава групе понуђача
VIII Структура цене и образац понуде
IX
Модел уговора
X
Образац трошкова припреме понуде
XI
Овлашћење представника понуђача
Менично овлашћење
XII

Укупан број страна конкурсне документације износи 97

Образац број 1
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ПОДНОСИЛАЦ:
Назив: ______________________________________________________________
Адреса седишта: _____________________________________________________
Контакт особа: _______________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________
Телефакс: ___________________________________________________________
e-mail:_______________________________________________________________

ПРИМАЛАЦ:

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ул. Александра Медведева бр. 14 (канцеларија бр. 105) 18000 НИШ

ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 005/15
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И
ОБЈЕКАТА
(пожељно је да понуђач заокружи партију за коју подноси понуду)

I

МАТЕРИЈАЛ ЗА СТОЛАРСКЕ И БРАВАРСКЕ
РАДОВЕ

II

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДОВЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА
ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДОВЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ
ИНСТАЛАЦИЈАМА
МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДОВЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА
ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА

III
IV

НЕ ОТВАРАТИ !

Датум и сат подношења:

Редни број подношења:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
Подаци о наручиоцу
Наручилац: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, Александра
Медведева 14, 18000 Ниш
Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 005/15 је јавна набавка радова-текуће поправке и одржавање
зграде и објеката за потребе Електронског факултета.
Контакт особа:
Радица Станковић, службеник за јавне набавке, контакт телефон: 018/529-612,
e-mail:radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
Интернет страница
www.elfak.ni.ac.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке :
Предмет јавне набавке бр. 005/15 су радови-текуће поправке и одржавање зграда
и објекта за потребе Електронског факултета у Нишу.
Партије:
Партија I Столарски радови
Партија II Радови на водоводу и канализацији
Партија III Електричне инсталације
Партија IV Централно грејање
Назив и ознаку из општег речника набавке:
ОРН 1-45421000
ОРН 2-39370000
ОРН 3-КА 04
ОРН 4-09323000
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III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ
По позиву објављеном дана 06.04.2015. године за подношење понуда у поступку јавне
набавке радова-текуће поправке и одржавање зграда и објеката за потребе Електронског
факултета у Нишу.
ЈН бр. 005/15

КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ:
a) Изјаву понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај самосталног
наступа,
или
Изјаву понуђача и подизвођача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаву групе понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај наступа
групе понуђача;
б) Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан;
в) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
г) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: једну бланко соло меницу,
захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним
пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом
оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа;
Меница мора бити печатом оверена и потписана и иста не сме бити перфорирана.
д) Образац трошкова припреме понуде - попуњен, печатом оверен и потписану случају
да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде узорке или модела, а који је
израђен у свему у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења (за случај да понуђач тражи накнаду тих трошкова);
. Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ
ОБАВЕЗНО.
ђ) У случају подношења заједничке понуде, доставити споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који
обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства.
е) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и
достави у склопу понуде.
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1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском језику
на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак јавне набавке.
2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА
БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу Електронског факултета
Ниш, ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, (канцеларија бр. 105) најкасније дана
06.04.2015. године до 09:00 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу понуде, односно
06.04.2015.године у 09:30 сати на Електронском факултету у Нишу, ул. Александра
Медведева бр. 14, (канцеларија бр. 104) Ниш.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком
која не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потпишу и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и
печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача,
која морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе
понуђача, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке
понуде сагласно чл. 81. Закона.
Понуда се подноси у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен
Образац бр 1. из Конкурсне документације или 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 бр.
105), број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ".
У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је
назначити на коверти „Заједничка понуда" и навести назив и седиште свих понуђача изгрупе
понуђача.
Пожељно је да понуђач повеже у јединствену целину и запечати понуду (воском или на
други одговарајући начин), тако да се појединачни листови не могу накнадно убацивати,
замењивати или одстрањивати.
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Понуђач је дужан да део конкурсне документације попуни читко, оловком која не може
бити графитна, да сваку јединичну цену и производ истих упише посебно за сваку позицију у
наставку реда у коме су наведене јединице мере, као и њихов збир на месту предвиђеним за то.
Напомена: Препорука наручиоца понуђачима је да при састављању понуде не врше
исправке јединичних цена.
Средства обезбеђења и сву обавезну пратећу документацију пожељно је ставити,
заједно или сваку засебно, у пластичну "Ц" фолију и повезати са осталом траженом
документацијом.
Меница не сме бити перфорирана, нити се на њој смеју уносити редни број
странице или било који други податак. Иста мора бити потписана и печатом оверена.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. ПОНУЂАЧ МОЖЕ, У РОКУ ОДРЕЂЕНОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ДА
ИЗВРШИ ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВ СВОЈЕ ПОНУДЕ НА НАЧИН И
ПОД
УСЛОВИМА
ПРОПИСАНИМ
ОВОМ
КОНКУРСНОМ
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на кутији, са
навођењем редног броја и назива јавне набавке на коју се односи изменa, допунa или опозив
понуде са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуда достави на
адресу: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева 14,
18000 Ниш (канцеларија бр. 105).
„Измена понуде за поступак јавне набавке радова, 005/15– текуће поправке и одржавање
зграда и објекта за потребе Електронског факултета за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“,
или
„Допуна понуде за поступак јавне набавке радова, 005/15– текуће поправке и одржавање
зграда и објекта за потребе Електронског факултета у Нишу, за годишње потребе - „НЕ
ОТВАРАТИ“, или
„Опозив понуде за поступак јавне набавке радова, 005/15– текуће поправке и одржавање
зграда и објекта за потребе Електронског факултета у Нишу за годишње потребе - „НЕ
ОТВАРАТИ“, или
„Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке радова, 005/15– текуће поправке и
одржавање зграда и објекта за потребе Електронског факултета у Нишу за годишње потребе „НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти или на
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кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу седишта
свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО
ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА понуђач
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или
подноси понуду са подизвођачем/има или као заједничку понуду.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има дужан је да у
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА наведе назив и седиште подизвођача, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и
део предмета набавке који ће поверити подизвођачу као и да достави образце и доказе тражене
конкурсном документацијом.
У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, понуђач и
подизвођач су дужани да у склопу понуде приложи акт којим ће бити дефинисана поступања
наручиоца у наведеном случају.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
извршење набавке делимично повери подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору
о јавној набавци.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење уговора и
раскинути уговор.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене
набавке, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА мора навести све понуђаче из заједничке понуде.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених
конкурсном документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно, поднети понуду и заступати групу
пред наручиоцем,
2) понуђачу који у име групе потписује уговор,
3) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења,
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4) понуђачу који издаје рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6) обевезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора.
У истом споразуму наводи се назив понуђача из групе који ће потписати и печатом
оверити обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача, у случају да
се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе потписује и печатом овери
све обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача.
Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси
заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
8.1. Начин и рок плаћања
Плаћања ће се вршити према испостављеним рачунима од стране Понуђача.
8.2. Гарантни рок
Гаранција за испоручени материјал наведен у Обрасцу понуде са спецификацијом предмета
набавке и обрасцем структуре цене, не може бити краћа од 6 (шест) месеца од дана испоруке
радова.
8.3. Рок испоруке
рок испоруке 24 сата по пријему захтева наручиоца
8.4. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена мора бити исказана у динарима са свим урачунатим трошковима који се односе на
предмет јавне набавке.
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Јединичне цене услуга из понуде су фиксне и не могу се мењати до дана истека рока важења
понуде. Ако се након истека рока важења понуде до краја рока пружања добара, коефицијент
раста потрошачких цена повећа за више од 10% у односу на коефицијент потрошачких цена у
моменту престанка рока важења понуде, Пружалац добара може захтевати само разлику у
цени која прелази 10% и то према званичним подацима Републичког завода за статистику о
индексу потрошачких цена.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова
које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити.
10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач је дужан да уз понуду достави 1 (једну) бланко соло меницу за озбиљност
понуде, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и
потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана.
Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у
њему је предвиђено 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 и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико:
• понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
• понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци;
• понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења уговора не поднесе
средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне
документације.
Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу:
I 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 овлашћењеи копију картона депонованих потписа, као
средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року у тренутку закључења
уговора. Уколико се изабрани понуђач не буде придржавао уговореног рока за извођење
радова, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од вредности
уговора без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
10% 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 и др.
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Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за
коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења маничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.
II 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 отклањање грешака у гарантном року .Уколико се изабрани
понуђач не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року,
Наручилац ће реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од вредности
уговора без ПДВ и на терет тих средстава уступити отклањање грешака другом Извођачу
радова.
Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
највише 10% 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, њиме се мора предвидети да је иста 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 и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека
гарантног рока који почиње да тече од дана примопредаје предметних радова.

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној
набавци
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде. Интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. Интернет адреса:
http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sektor-za-zastitu-zivotne-sredine
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике. Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs/
12. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у
горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО", уз назнаку којим посебним прописом су
ти подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега
мора да буде наведена ознака „ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног
лица понуђача.

11

Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени
као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених
у понуди;
3) чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока предвиђеног
за отварање понуда.
Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. Закона о јавним
набавкама.
13.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор
доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште сходно чл. 20
Закона о јавним набавкама и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на
е-mail адресу radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs, са напоменом: "Захтев за додатним
информацијама или појашњењима - ЈН бр. 005/15 текуће поправке и одржавање зграда и
објекта за потребе Електронског факултета у Нишу.
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.
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (чл. 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
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
16. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом,
уговор ће бити додељен оном понуђачу који је, у достављеној понуди, понудио дужи
гарантни рок .
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти гарантни
рок, уговор ће бити додељен понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.
17.

ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА
РЕФЕРЕНЦИ

УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ

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
овлашћењеи копију картона депонованих потписа, као средство обезбеђења за добро
извршење посла у уговореном року. Уколико се Добављач не буде придржавао уговореног рока
за извођење радова, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од
највише 15% од вредности уговора без ПДВ.
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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 и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека
рока за коначно извршење посла.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује
да је ималац права интелектуалне својине.
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са
повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2
дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана
од дана пријема одлуке.
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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 понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, број модела 97, позив на
број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије).
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама,
прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона о јавним
набавкама која садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно
да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);
(3) износ таксе од 40.000,00 динара;
(4) број рачуна буџета: 840-742221843-57;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: 97 50-016;
(7) сврха: републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке на коју се односи
поднети захтев за заштиту права, као и назив наручиоца;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата
републичке административне таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који
садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне
таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке
административне таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи
све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници
јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а
који се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за
подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне
банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
22. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ
Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:
1)
2)
3)
4)
5)

понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
23. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена
као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Уколико понуђач у остављеном примереном року не поступи по захтеву, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, односно извод из регистра АПР-а.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом,
а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници
надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
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IV УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА
ИСПУНИ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
IV 1. УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
следеће обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке и то:
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке:
Услов бр. 1: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
Услов бр. 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.
Услов бр. 3: да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда.
Услов бр. 4: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Услов бр. 5: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, односно којом гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
Услов бр.6: да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у
вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем:
Изјаве понуђача - попуњене, печатом оверене и потписане, у случају самосталног
наступа,
или
Изјаве понуђача и подизвођача, попуњене, печатом оверене и потписане,у случају
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаве групе понуђача,попуњене, печатом оверене и потписане, у случају наступа
групе понуђача.
Изјава мора да буде попуњена, 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, иста је дужна да достави попуњену Изјаву
групе понуђача, потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверену печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
попуњену Изјаву понуђача и подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица понуђача и
свих подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом,
а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници
надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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НАПОМЕНА: Обавезне услове од бр. 1 до бр. 5, у случају да понуђач поднесе понуду са
подизвођачем/има испуњавају понуђач и подизвођач/и, а у ситуацији подношења заједничке
понуде наведене услове испуњавају сви понуђачи из групе понуђача.
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има додатне услове бр. 1 испуњава
понуђачи.
У ситуацији подношења заједничке понуде додатне услове од бр. 1 испуњавају заједно сви
понуђачи из групе понуђача.
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ПАРТИЈА I
МАТЕРИЈАЛ ЗА СТОЛАРСКЕ И БРАВАРСКЕ РАДОВЕ
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V ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________________ из _____________________,
у поступку јавне набавке радова-столарски радови за потребе Електронског факултета у
Нишу, 005/15 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
• да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
• 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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у
вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
• Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
и да је понуду у поступку јавне набавке радова-столарски радови за потребе
Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.005/15 , поднео потпуно независно и без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
•

Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________ из _______________ и подизвођач/и
1. __________________________ из _______________
2. __________________________ из _______________
3. __________________________ из , ______________ у поступку јавне набавке радовастоларски радови за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 005/15 испуњавају
посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време
објављивања/слања позива за доставу понуде;
• 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,
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• као и да заједно испуњавају додатне услове и то: да располаже неопходним
финансијским капацитетом:Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013.
години, имао пословни приход у вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
Понуђач и подизвођач/и овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке радова-столарски радови за
потребе на Електронском факултету у Нишу, ЈН бр. 005/15 , поднели потпуно независно и без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
•
•

Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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ПОДИЗВОЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним
лицем/има подизвођачем/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење
предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има.
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VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из
групе понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
1.
2.
3.
4.

Понуђачи из групе понуђача:
из
из
из
из

у поступку јавне набавке радова-столарски радови за потребе Електронског факултета
у Нишу, ЈН бр. 005/15, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• а да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
•
•

•

да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходној
послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у вредности од
најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.

Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују да заједничку понуду у поступку јавне набавке радова-столарски
радови за потребе Електронског факултета у Нишу, ,ЈН бр. 005/15 подносе потпуно независно
и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
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Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне, потпишу и печатом овере сва
овлашћена лица понуђача из групе понуђача.
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VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке радова-столарски радови за потребе Електронског факултета у
Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-005/15 од
24.02.2015. године, ЈН бр. 005/15

МАТЕРИЈАЛ ЗА СТОЛАРСКЕ И БРАВАРСКЕ РАДОВЕ

Редни
број
1.
2.
3.

4.

Назив ставке
Лепак за дрво
Шмиргла платно
Брава за дрвена
врата за цилиндар,
комплет са кваком и
штитницима
Брава за метална
врата за цилиндар

5.

Уметак цилиндар
31*31мм

6.

Вијак за дрво 515
4x60
6x30
6x60
4x16
4x25
4x35
4x45
6x80

7.

Вијак за метал 053051
6x25
6x40
8x25
8x50
6x30
6x40
6x15
8x30

Јединична
мера
кг
м
ком

Количина

ком

5

ком

20

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

500
500
500
500
500
500
500
500

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
ком

250
250
250
250
250
250
250
250
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5
30
20

Цена без
ПДВ -а

Цена са
ПДВ-ом

8.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Бургија за метал
Ф2
Ф2,5
Ф3
Ф3,5
Ф4
Ф4,5
Ф4,8
Ф5
Ф6
Ф8
Ф9
Ф10
Ф11
Ф12

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

5
5
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5

Опруга за браве
Матица М-6
М-8
Шарка равна
Шарка коленаста
Ручица за
алуминијумски
прозор-обично
отварање
Механизам за
алуминијумски
прозор
Кит силикон
Пур пена
Саморез. шраф
Клизач ПВЦ за
прозор, 6метара
Шарка за прозор
Електрода
Аутомат за врата
већи
Аутомат за врата
мањи
Камен за брусилицу
ф115сечење
Камен за брусилицу
ф230 сечење
Камен за брусилицу
ф115 брушење
Камен за брусилицу
ф230 брушење
Камен за брусилицу

ком
ком
ком
ком
ком
ком

30
400
400
50
50
50

ком

30

ком
ком
ком
ком

100
30
3000
5

комплет
кг
ком

5
10
5

ком

5

ком

100

ком

5

ком

10

ком

10

ком

20

27

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ф350 сечење
ПВЦ типли са
шрафом ф6
ПВЦ типли са
шрафом ф8
Шраф за бетон
разни
Бургије за бетон
разне
Торбан завртањ
35*6мм
Универзални лепак
СИКА флекс 11 ФЦ
Бравице за плакар
фи 22мм и фи 18мм
Ручице за фиоке и
ормане

ком

500

ком

500

ком

300

ком

11

ком

250

туба

20

ком

60

ком

50

УКУПНА ЦЕНА
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1) Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носиоца посла :_
Седиште понуђача/ носиоца посла :_
Потписник уговора:
Телефон и телефакс_:
Рачун понуђача/ носиоца посла :
Назив банке
Матични број понуђача/ носиоца посла
Порески број понуђача/ носиоца посла:
Електронска пошта (е-mail) понуђача
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
в) заједнички са:
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
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Матични број и ПИБ

Укупна понуђена цена радова – столарски радови за потребе Електронског факултета у
Нишу
динара

Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

%

Износ ПДВ

динара

Укупна цена (са ПДВ)

динара

2) Рок важења понуде је ______ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања
понуде
3) Гарантни рок за испоручени материјал наведен у обрасцу понуде је_________ (не може
бити краћи од 6 месеца од дана испоруке добара) .
4) Рок испоруке је_____________дана (не може бити дужи од 24 сата по пријему захтева
наручиоца)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде 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 Обаразац понуде.
Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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IX МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА I
ЈАВНА НАБАВКА
РАДОВА
ПАРТИЈА I
На основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број 124/12),
дана __________________ године, закључује се

НАРУЧИЛАЦ: УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ,
ул.Александра Медведева бр.14,18000 Ниш, МБ: 07215240 ПИБ: 100232259 Рачун: 8401721666-89 кога заступа декан, проф. др Драган Јанковић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) с
једне стране,
и
ДОБАВЉАЧ: ________________________,ул. ___________________место ______________,
МБ:_________________ ПИБ: ___________________Рачун: ____________________ кога
заступа__________________ ( у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ) с друге стране

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овај уговор додељен је Добављачу у поступку јавне набавке по Одлуци о покретању
поступка бр. 08/03-005/15 од 24.02.2015. године, ЈН бр. 005/15, а на основу Одлуке о додели
уговора бр. _______________од _________ године, у складу са чл. 108. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12). Уговорне стране су сагласне да је предмет овог
Уговора је јавна набавка радова-столарски радови за потребе Електронског факултета у Нишу
од стране Добављача, као и обавеза Наручиоца да за наведена добра плати одређену
надокнаду.
Добављач ће своју обавезу из претходног става овог члана вршити у свему у складу са
Образцем понуде датом у понуди понуђача __________________од ________ 2015. године који
чине саставни део овог Уговора.
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Члан 2.
Добављач изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
__________________________ из __________________
__________________________ из __________________

в) заједнички, као група следећих понуђача:
________________________________________ из ___________________
________________________________________ из ___________________

ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА
Члан 3.
Укупна вредност добара који су предмет овог Уговора износи ___________________
динара што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20 % који износи
____________динара,
чини
укупно
___________
динара
(и
словима:
_______________________________________), а добијена је на основу једничних цена из
понуде Добављача бр. _______од _________ 2015. године.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац ће периодично достављати оверена требовања за набавку добара, а плаћања
ће се вршити према испостављеним рачунима од стране Понуђача.
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ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 5.
Добављач се обавезује да за случај неблаговремене испоруке наручиоцу плати пенале од 0,5
промила за сваки дан закашњења у односу на уговорени рок.Уколико добављач касни са
испоруком добара дуже од 3 дана, наручилац може извршити набавку добара од другог
добављача,непосредном погодбом, а на терет добављача –уговорне стране.За случај испоруке
неквалитетних добара добављач се обавезује да на рекламацију наручиоца испоручи нову
количину уговорених добара без накнаде.Наручилац је обавезан да за случај неквалитетне
испоруке добављачу изврши рекламацију најкасније у року од 24 сата од момента записнички
констатоване испоруке неквалитетних добара. Добављач се обавезује да испоруку добара
изврши у року од 24 сата по добијању захтева од наручиоца, својим превозом, F-co магацин
наручиоца.Наручилац и добављач су сагласни да су трошкови превоза и испоруке добара до
наручиоца урачунати у уговорену цену без ПДВ-а.
Члан 6.

На испоручена добра добављач доставља доказ о исправности и квалитету добра.Добављач
је обавезан да наручиоцу код закључивања овог уговора или најкасније код испоруке добра
достави примерак доказа о исправности и квалитету добра.
Члан 7.
Наручилац и добављач су сагласни да сваку испоруку добара прате прописана
документа и то:
1.отпремница добављача и
2.фактура

Члан 8.
Наручилац и добављач су сагласни да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем –
споразумно.За случај да наручилац и добављач не могу да реше евентуални неспоразум
мирним путем, за решавање насталог спора надлежан је Привредни суд у Нишу.
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу 1 (једну)
бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије
са овереним пријемом исте од стране пословне банке, 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 за набавку, Наручилац може
реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од вредности уговора без ПДВ.
Добављач меничним овлашћењем овлашћује наручиоца да меницу може да попуни на
износ од највише 10% 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 и др. Рок важења
меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за коначно
извршење посла.
Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да
реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Уколико Добављач у потпуности достави добра из предмета овог уговора и достави
средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће меницу са
пратећом документацијом дату као средство обезбеђења за добро извршење посла у
уговореном року вратити Добављачу.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења маничног обвлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се
продужи.

Члан 10.
Наручилац и добављач су сагласни да свака уговорна страна може да откаже уговор о јавној
набавци, ради куповине добара који су предмет набавке и пре истека рока на који је уговор
закључен, под условом да за то постоје оправдани разлози. Разлоге за отказ уговора дужна је
да понуди и образложи уговорна страна која отказује уговор. Уговор се отказује писменим
захтевом са образложењем разлога за отказ. Писмени захтев за отказ уговора доставља се
уговрној страни препорученом пошиљком уз повратницу.Отказни рок не може да буде краћи
од 30 дана од дана пријема писменог отказа код уговорне стране којој се уговор отказује.
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Члан 11.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писани споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.

Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других важећих
законских прописа и подзаконских аката. За случај спора надлежан је стварно надлежни суд у
Нишу.

Члан 13.
Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем и престаје да важи за уговараче по
испуњењу њихових уговорних обавеза.
Члан 14.
Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених
представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих
Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Добављач 2 (два) примерка.

ДОБАВЉАЧ

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

МП __________________

МП

(потпис овлашћеног лица)

__________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са
понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном
документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно, поред осталих тражених података,
садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписати уговор.
Делове Модела уговора означене * попуњава Наручилац.
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XI ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧ

_________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из ____________________________, ул. _____________________________бр._______________,

бр.л.к.____________________________ПУ___________________________овлашћује се да у
име
_________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из__________________________, може да учествује у поступку доделе уговора за јавну
набавку радова-столарски радови за потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о
покретању поступка бр. 08/03-005/15 од 24.02.2015. године, ЈН бр.005/15.
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 ____. ____. 2015. године
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.
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
понуђач
____________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде за јавну набавку радова-столарски радови за потребе Електронског
факултета, ЈН бр.005/15.
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД

УКУПН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊЕ
ПОНУДЕ
Трошкови припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не мпже 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 узорака или модела, ако су израђени у складу
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО

Дана_____._____.2015.године

ПОНУЂАЧ

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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ХII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС" бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
__________________________ из _________________, __________________
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
____________________________ из _________________, __________________ доставља:
(матични број)
(ПИБ)
(рачун)
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Електронски факултет Ниш, Александра Медведева 14, 18000 На рачун
наручиоца 840-1721666-89
За јавну набавку радова-столарски радови за потребе Електронског факултета у
Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-005/15 oд 24.02.2015. године, ЈН бр. 005/15,
достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број
_______________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за
озбиљност понуде можете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без ПДВ,
дате у нашој понуди бр._____________ од ____. ____. 2015. године тј. на износ од
_________________ динара и словима (___________________________________________) и
овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са
свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге
имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
• уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду;
• уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној
набавци;
• уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења уговора, не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

_________________________________

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника
бланко соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од
стране пословне банке (оригинал или копија)и копијом картона депонованих потписа.
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ПАРТИЈА II
РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ
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V ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________________ из _____________________,
у поступку јавне набавке радова-радови на водоводу и канализацији за потребе Електронског
факултета у Нишу, 005/15 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
• да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
• 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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у
вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
• Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
и да је понуду у поступку јавне набавке радова-радови на водоводу и канализацији за
потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.005/15 , поднео потпуно независно и
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
•

Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________ из _______________ и подизвођач/и
1. __________________________ из _______________
2. __________________________ из _______________
3. __________________________ из , ______________ у поступку јавне набавке радоварадови на водоводу и канализацији за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 005/15
испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време
објављивања/слања позива за доставу понуде;
• 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,
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• као и да заједно испуњавају додатне услове и то: да располаже неопходним
финансијским капацитетом:Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013.
години, имао пословни приход у вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
Понуђач и подизвођач/и овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке радова-радови на водоводу и канализацији
потребе на Електронском факултету у Нишу, ЈН бр. 005/15 , поднели потпуно независно и без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
•
•

Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.
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___________________

(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним
лицем/има подизвођачем/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење
предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има.
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VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из
групе понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
5.
6.
7.
8.

Понуђачи из групе понуђача:
из
из
из
из

у поступку јавне набавке радова-радови на водоводу и канализацији за потребе
Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 005/15, испуњавају посебно све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,
и то:
да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• а да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
•
•

•

да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходној
послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у вредности од
најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.

Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују да заједничку понуду у поступку јавне набавке радова-радови на
водоводу и канализацији за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 005/15 подносе
потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

43

Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне, потпишу и печатом овере сва
овлашћена лица понуђача из групе понуђача.
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VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА II-РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ
у поступку јавне набавке радова-радови на водоводу и канализацији за потребе
Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-005/15 од
24.02.3015. године, ЈН бр. 005/15

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Назив ставке
Казанче
Звоно за казанче
Пловак за казанче
Шоља вц
Умиваоник
Сифон за
умиваоник
Славина стојећа са
две цеви
Славина стојећа са
три цеви
Славина стојећа
једна цев
Проточни мали
бојлер
нискомонтажни
Вирбли ½ ''
Црево флекс. ½''-½''
Црево флекс ½''-3/8''
Црево флекс 3/8''-3/8''
Даска за шољу
Ек. Вентил ½''
“ДИЈАНА” вијак за
WC шољу
“ДИЈАНА” вијак за
умиваоник

Јединична
мера
ком
ком
ком
ком
ком
ком

Количина

ком

5

ком

5

ком

10

ком

2

ком
ком
ком
ком
ком
ком
комплет

20
10
20
10
10
10
20

комплет

20

УКУПНА ЦЕНА
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5
20
20
5
5
20

Цена без
ПДВ -а

Цена са
ПДВ-ом

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ I
1) Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носиоца посла :_
Седиште понуђача/ носиоца посла :_
Потписник уговора:
Телефон и телефакс_:
Рачун понуђача/ носиоца посла :
Назив банке
Матични број понуђача/ носиоца посла
Порески број понуђача/ носиоца посла:
Електронска пошта (е-mail) понуђача

Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
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подизвођача

в) заједнички са:
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ

Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ

Укупна понуђена цена радова-радови на водоводу и канализацији за потребе
Електронског факултета у Нишу
динара

Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

%

Износ ПДВ

динара

Укупна цена (са ПДВ)

динара

2) Рок важења понуде је ______ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања
понуде
3) Гарантни рок за испоручени материјал наведен у обрасцу понуде је_________ (не може
бити краћи од 3 месеца од дана испоруке добара) .
4) Рок испоруке је_____________дана (не може бити дужи од 24 сата по пријему захтева
наручиоца)

47

Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.
`

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде 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 Обаразац понуде.
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IX МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА II
ЈАВНА НАБАВКА
ДОБАРА
РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ
На основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број 124/12),
дана __________________ године, закључује се

НАРУЧИЛАЦ: УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ,
ул.Александра Медведева бр.14,18000 Ниш, МБ: 07215240 ПИБ: 100232259 Рачун: 8401721666-89 кога заступа декан, проф. др Драган Јанковић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) с
једне стране,
и
ДОБАВЉАЧ: ________________________,ул. ___________________место ______________,
МБ:_________________ ПИБ: ___________________Рачун: ____________________ кога
заступа__________________ ( у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ) с друге стране

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овај уговор додељен је Добављачу у поступку јавне набавке по Одлуци о покретању
поступка бр. 08/03-005/15 од 24.02.2015. године, ЈН бр. 005/15, а на основу Одлуке о додели
уговора бр. _______________од _________ године, у складу са чл. 108. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12). Уговорне стране су сагласне да је предмет овог
Уговора је јавна набавка радова-радови на водоводу и канализацији за потребе Електронског
факултета у Нишу од стране Добављача, као и обавеза Наручиоца да за наведена добра плати
одређену надокнаду.
Добављач ће своју обавезу из претходног става овог члана вршити у свему у складу са
Образцем понуде датом у понуди понуђача __________________од ________ 2015. године који
чине саставни део овог Уговора.
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Члан 2.
Добављач изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
__________________________ из __________________
__________________________ из __________________

в) заједнички, као група следећих понуђача:
________________________________________ из ___________________
________________________________________ из ___________________

ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА
Члан 3.
Укупна вредност добара који су предмет овог Уговора износи ___________________
динара што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20 % који износи
____________динара,
чини
укупно
___________
динара
(и
словима:
_______________________________________), а добијена је на основу једничних цена из
понуде Добављача бр. _______од _________ 2015. године.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац ће периодично достављати оверена требовања за набавку добара, а плаћања
ће се вршити према испостављеним рачунима од стране Понуђача.
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ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 5.
Добављач се обавезује да за случај неблаговремене испоруке наручиоцу плати пенале од 0,5
промила за сваки дан закашњења у односу на уговорени рок.Уколико добављач касни са
испоруком добара дуже од 3 дана, наручилац може извршити набавку добара од другог
добављача,непосредном погодбом, а на терет добављача –уговорне стране.За случај испоруке
неквалитетних добара добављач се обавезује да на рекламацију наручиоца испоручи нову
количину уговорених добара без накнаде.Наручилац је обавезан да за случај неквалитетне
испоруке добављачу изврши рекламацију најкасније у року од 24 сата од момента записнички
констатоване испоруке неквалитетних добара. Добављач се обавезује да испоруку добара
изврши у року од 24 сата по добијању захтева од наручиоца, својим превозом, F-co магацин
наручиоца.Наручилац и добављач су сагласни да су трошкови превоза и испоруке добара до
наручиоца урачунати у уговорену цену без ПДВ-а.
Члан 6.

На испоручена добра добављач доставља доказ о исправности и квалитету добра.Добављач
је обавезан да наручиоцу код закључивања овог уговора или најкасније код испоруке добра
достави примерак доказа о исправности и квалитету добра.
Члан 7.
Наручилац и добављач су сагласни да сваку испоруку добара прате прописана
документа и то:
1.отпремница добављача и
2.фактура

Члан 8.
Наручилац и добављач су сагласни да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем –
споразумно.За случај да наручилац и добављач не могу да реше евентуални неспоразум
мирним путем, за решавање насталог спора надлежан је Привредни суд у Нишу.
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу 1 (једну)
бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије
са овереним пријемом исте од стране пословне банке, 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 за набавку, Наручилац може
реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од вредности уговора без ПДВ.
Добављач меничним овлашћењем овлашћује наручиоца да меницу може да попуни на
износ од највише 10% 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 и др. Рок важења
меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за коначно
извршење посла.
Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да
реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Уколико Добављач у потпуности достави добра из предмета овог уговора и достави
средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће меницу са
пратећом документацијом дату као средство обезбеђења за добро извршење посла у
уговореном року вратити Добављачу.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења маничног обвлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се
продужи.

Члан 10.
Наручилац и добављач су сагласни да свака уговорна страна може да откаже уговор о јавној
набавци, ради куповине добара који су предмет набавке и пре истека рока на који је уговор
закључен, под условом да за то постоје оправдани разлози. Разлоге за отказ уговора дужна је
да понуди и образложи уговорна страна која отказује уговор. Уговор се отказује писменим
захтевом са образложењем разлога за отказ. Писмени захтев за отказ уговора доставља се
уговрној страни препорученом пошиљком уз повратницу.Отказни рок не може да буде краћи
од 30 дана од дана пријема писменог отказа код уговорне стране којој се уговор отказује.
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Члан 11.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писани споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.

Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других важећих
законских прописа и подзаконских аката. За случај спора надлежан је стварно надлежни суд у
Нишу.

Члан 13.
Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем и престаје да важи за уговараче по
испуњењу њихових уговорних обавеза.
Члан 14.
Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених
представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих
Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Добављач 2 (два) примерка.
ДОБАВЉАЧ

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

МП __________________

МП

(потпис овлашћеног лица)

__________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са
понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном
документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно, поред осталих тражених података,
садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписати уговор.
Делове Модела уговора означене * попуњава Наручилац.
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XI ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧ

_________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из ____________________________, ул. _____________________________бр._______________,

бр.л.к.____________________________ПУ___________________________овлашћује се да у
име
_________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из__________________________, може да учествује у поступку доделе уговора за јавну
набавку радова-радови на водоводу и канализација за потребе Електронског факултета у
Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-005/15 од 24.02.2015. године, ЈН бр.005/15.
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 ____. ____. 2015. године
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.
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XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
понуђач
____________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде за јавну набавку радова-радови на водоводу и канализацији за потребе
Електронског факултета, ЈН бр.005/15.
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД

УКУПН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊЕ
ПОНУДЕ
Трошкови припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не мпже 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 узорака или модела, ако су израђени у складу
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО

Дана_____._____.2015.године

ПОНУЂАЧ

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица)
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ХII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС" бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
__________________________ из _________________, __________________
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
____________________________ из _________________, __________________ доставља:
(матични број)
(ПИБ)
(рачун)
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Електронски факултет Ниш, Александра Медведева 14, 18000 На рачун
наручиоца 840-1721666-89
За јавну набавку радова-радови на водоводу и канализацији за потребе
Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-005/15 oд
24.02.2015. године, ЈН бр. 005/15, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену
(соло) меницу, серијски број _______________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за
озбиљност понуде можете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без ПДВ,
дате у нашој понуди бр._____________ од ____. ____. 2015. године тј. на износ од
_________________ динара и словима (___________________________________________) и
овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са
свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге
имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
• уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду;
• уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној
набавци;
• уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења уговора, не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

_________________________________

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника
бланко соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од
стране пословне банке (оригинал или копија)и копијом картона депонованих потписа.
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ПАРТИЈА III
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
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V ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________________ из _____________________,
у поступку јавне набавке радова-електричне инсталације за потребе Електронског факултета у
Нишу, 005/15 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
• да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
• 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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у
вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
• Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
и да је понуду у поступку јавне набавке радова-електричне инсталације за потребе
Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.005/15 , поднео потпуно независно и без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
•

Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________ из _______________ и подизвођач/и
1. __________________________ из _______________
2. __________________________ из _______________
3. __________________________ из , ______________ у поступку јавне набавке радоваелектричне инсталације за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 005/15 испуњавају
посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време
објављивања/слања позива за доставу понуде;
• 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,
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• као и да заједно испуњавају додатне услове и то: да располаже неопходним
финансијским капацитетом:Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013.
години, имао пословни приход у вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
Понуђач и подизвођач/и овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке радова-електричне инсталације потребе на
Електронском факултету у Нишу, ЈН бр. 005/15 , поднели потпуно независно и без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
•
•

Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
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М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним
лицем/има подизвођачем/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење
предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има.
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VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из
групе понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђачи из групе понуђача:
9. из
10. из
11. из
12. из
у поступку јавне набавке радова-електричне инсталације за потребе Електронског
факултета у Нишу, ЈН бр. 005/15, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• а да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
•
•

•

да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходној
послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у вредности од
најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.

Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују да заједничку понуду у поступку јавне набавке радова-електричне
инсталације за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 005/15 подносе потпуно
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
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Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне, потпишу и печатом овере сва
овлашћена лица понуђача из групе понуђача.
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VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА III-ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
у поступку јавне набавке радова-електричне инсталације за потребе Електронског
факултета у Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-005/15 од
24.02.2015. године, ЈН бр. 005/15

Р.б
рој

1

2

3

4
5

6

7

8

Нзив ставке

Сијалица са ужареним влакном – бистра, реномираног
произвођача
E 27
100 W 230 V
Сијалица са ужареним влакном – бистра, реномираног
произвођача
E 27
230 V
Штедљива сијалица - флуо – економи, реномираног
произвођача
15 W
E 27
230 V
20 W
230 V
Флуоресцентне сијалице (флуо цеви) реномираног произвођача
18 W
230 V
Флуоресцентне сијалице (флуо цеви) реномираног произвођача
36 W
230 V
Стартер за флуоресцентне сијалице (флуо цеви) реномираног
произвођача
4 - 22
W
Стартер за флуоресцентне сијалице (флуо цеви) реномираног
произвођача
4 - 65
W
Пригушница за флуоресцентне сијалице (флуо цеви)
реномираног произвођача
36 W
230 V
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Једин
ична
мера

Коли
чина

kом.

100

kом.

60

kом.

30

kом.

1000

kом.

2000

kом.

1000

kом.

2000

kом.

50

Цена без
ПДВ -а

Цена
са ПДВом

9
10
11
12
13
14

15

16

17

18

19
20
21

22

23

Аутоматски осигурач реномираног произвођача
16A
1-polni
тип B
10 kA
Аутоматски осигурач реномираног произвођача
тип B
10 kA
20A
1-polni
Аутоматски осигурач реномираног произвођача
25A
1-polni
тип B
10 kA
Аутоматски осигурач реномираног произвођача
10A
1-polni
тип C
10 kA
Аутоматски осигурач реномираног произвођача
16A
1-polni
тип C
10 kA
Аутоматски осигурач реномираног произвођача
20A
1-polni
тип C
10 kA
do 63 A
E 33
Уметак троми (патрон) осигурача, 10 kA, реномираног
произвођача
6A
Уметак троми (патрон) осигурача, 10 kA, реномираног
произвођача
10A
Уметак троми (патрон) осигурача, 10 kA, реномираног
произвођача
16A
Уметак троми (патрон) осигурача, 10 kA, реномираног
произвођача
20A
Уметак троми (патрон) осигурача, 10 kA, реномираног
произвођача
25A
Уметак (патрон) осигурача, 10 kA, реномираног произвођача
35A
Уметак троми (патрон) осигурача, 10 kA, реномираног
произвођача
50A
Уметак троми (патрон) осигурача, 10 kA, реномираног
произвођача
63A
10A
црвена
E27
Калибарски прстен са шрафом, за осигураче, реномираног
произвођача
16A
сива
E27
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kом.

36

kом.

36

kом.

36

kом.

36

kом.

36

kом.

36

kом.

300

kом.

300

kом.

200

kом.

100

kом.

150

kом.

100

kом.

25

kом.

25

kом.

10

24

25

26

27

28

29

30

31

32
33
34
35
36
37
38

Калибарски прстен са шрафом, за осигураче, реномираног
произвођача
20A
плава
E27
Калибарски прстен са шрафом, за осигураче, реномираног
произвођача
25A
жута
E27
Калибарски прстен са шрафом, за осигураче, реномираног
произвођача
35A
црна
E33
Калибарски прстен са шрафом, за осигураче, реномираног
произвођача
50A
бела
E33
Калибарски прстен са шрафом, за осигураче, реномираног
произвођача
63A
бакарна E33
Контактор снаге реномираног произвођача, реномираног
произвођача
Командни
Тип
16A
3 polni напон 230 V
22
Сигнална сијалица - LED, реномираног произвођача
Монтажа
230 V
црвена φ 22
На врата ормана
Сигнална сијалица - LED, реномираног произвођача
Монтажа
230 V
зелена
φ 22
на врата ормана
1.5
mm2
Проводник P/F 1,5, реномираног произвођача
Проводник P/F 2,5, реномираног произвођача
Кабл PP/J, реномираног произвођача
3x1.5 mm2
Кабл PP/J, реномираног произвођача
3x2.5 mm2
2 x 0.75 mm2
Кабл PP - Y, реномираног произвођача
3x1.5 mm2
Кабл PP - Y, реномираног произвођача
3x2.5 mm2
Кабл PP - Y, реномираног произвођача
5x2.5 mm2
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kом.

10

kом.

10

kом.

10

kом.

10

kом.

10

kом.

5

kом.

100

kом.

100

m
m

100
100

m

100

m

100

m

200

m

100

m

100

44

Канална кутија од PVC-a (висина, ширина, дужина) (VxŠxD)
17x17x2000 mm
Канална кутија од PVC-a (висина, ширина, дужина) (VxŠxD)
30x20x2000 mm
80x80x2000 mm
Трострука преносна прикључница са прекидачем, реномираног
произвођача
3500
дужина кабла
3 m 16 A 230 V W
Шестострука преносна прикључница са прекидачем,
реномираног произвођача
3500
дужина кабла
5 m 16 A 230 V W
Монофазна прикључница са заштитним контактом уградна,
реномираног произвођача
16 A
230 V
Сериjски прекидач уградни, 230V, 10A, уградни, реномираног
произвођача
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Неизменичми прекидач 230V, 10A, уградни, реномираног
произвођача

kом.

10

46

Унакрсни прекидач 230V, 10A, уградни, реномираног
произвођача

kом.

5

kом.

50

kом.

10

kом.

20

kом.

20

kом.

10

kом.

5

39
40

41

42

43

47

48
49
50
51
52

Монофазни утикач са заштитним контактом, реномираног
произвођача
16 A
230 V
Трофазни утикач са заштитним контактом, реномираног
произвођача
3*16 A 3*400 V
Сијалично грло – керамичко, реномираног произвођача
E 27
230 V
Монофазна прикључница OG са заштитним контактом,
реномираног произвођача
16 A
230 V
Трофазна прикључница OG, реномираног произвођача
3*16 A 3*400 V
Јрднополни прекидач OG, 250V, 16A, реномираног произвођача
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kом.

30

kом.

20

kом.

15

kом.

15

kом.

20

kом.

10

53

54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Серијски прекидач OG, 250V, 16A, реномираног произвођача
Неизменични прекидач OG, 250V, 16A, реномираног
произвођача
Сабирница за аутоматске прекидаче, Cu-чешаљ, 1m
Сабирница "RST" - Cu чешаљ, 1m
DIN шина, 1m, реномираног произвођача
Изолир трака
0.13mm x 19mm x 20m
Везица-пластична
160x2.5 mm
Везица-пластична
200x3.5 mm
Vezica - plastièna
300x3.5 mm
Редна стезаљка, 12 полна
1.5 mm2
Редна стезаљка, 12 полна
2.5 mm2
Редна стезаљка 12 полна
4 mm2
Редна стезаљка 12 полна
6 mm2
Грејач за велики бојлер 2 KW, 230V, реномираног произвођача
Грејач за мали бојлер 2 KW, 230V, реномираног произвођача
Заштитни термостат за бојлер, реномираног произвођача
Сигурносни вентил за бојлер, реномираног произвођача
Грејач за термо пећи 2 KW, 230V, реномираног произвођача
Вентилатор с мотором комплет, 230V, за термо пећи,
реномираног произвођача
Трофазни термостат за термо пећи, реномираног произвођача
Усусивач нов 3000W, реномираног произвођача
Mотор за усисивач, 1800W, 230V, реномираног произвођача
Црева и папуче за усисивач
Kухињски вентилатор-аспиратор Φ110мм, 230V, реномираног
произвођача
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kом.

5

kом.

5

kом.

3

kом.

2

kом.

5

kом.

20

kом.

150

kом.

500

kом.

500

kom.

10

kом.

10

kom.

5

kом.

5

kом.
kом.
kом.
kом.
kом.

4
4
8
3
10

kом.

5

kом.
kом.
kом.
kом.

2
3
3
10

kом.

10
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Ручна лед лампа, реномираног произвођача
Грејач за кварцну пећ 800W, 230V
Прекидач прегибни за кварцне пећи 230V, 10А, реномираног
произвођача
УКУПНА ЦЕНА
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kом.
kом.

1
10

kом.

12

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ III
1) Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носиоца посла :_
Седиште понуђача/ носиоца посла :_
Потписник уговора:
Телефон и телефакс_:
Рачун понуђача/ носиоца посла :
Назив банке
Матични број понуђача/ носиоца посла
Порески број понуђача/ носиоца посла:
Електронска пошта (е-mail) понуђача

Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
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Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача

в) заједнички са:
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ

Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ

Укупна понуђена цена радова-електричне инсталације за потребе Електронског
факултета у Нишу
динара

Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

%

Износ ПДВ

динара

Укупна цена (са ПДВ)

динара

2) Рок важења понуде је ______ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања
понуде
3) Гарантни рок за испоручени материјал наведен у обрасцу понуде је_________ (не може
бити краћи од 3 месеца од дана испоруке добара) .
4) Рок испоруке је_____________дана (не може бити дужи од 24 сата по пријему захтева
наручиоца)
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Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде 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 Обаразац понуде.
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IX МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА III
ЈАВНА НАБАВКА
РАДОВА
ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА
На основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број 124/12),
дана __________________ године, закључује се

НАРУЧИЛАЦ: УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ,
ул.Александра Медведева бр.14,18000 Ниш, МБ: 07215240 ПИБ: 100232259 Рачун: 8401721666-89 кога заступа декан, проф. др Драган Јанковић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) с
једне стране,
и
ДОБАВЉАЧ: ________________________,ул. ___________________место ______________,
МБ:_________________ ПИБ: ___________________Рачун: ____________________ кога
заступа__________________ ( у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ) с друге стране

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овај уговор додељен је Добављачу у поступку јавне набавке по Одлуци о покретању
поступка бр. 08/03-005/15 од 24.02.2015. године, ЈН бр. 005/15, а на основу Одлуке о додели
уговора бр. _______________од _____________. године, у складу са чл. 108. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12). Уговорне стране су сагласне да је предмет овог
Уговора је јавна набавка радова-електрична инсталација за потребе Електронског факултета у
Нишу од стране Добављача, као и обавеза Наручиоца да за наведена добра плати одређену
надокнаду.
Добављач ће своју обавезу из претходног става овог члана вршити у свему у складу са
Образцем понуде датом у понуди понуђача __________________од ________ 2015. године који
чине саставни део овог Уговора.
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Члан 2.
Добављач изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
__________________________ из __________________
__________________________ из __________________

в) заједнички, као група следећих понуђача:
________________________________________ из ___________________
________________________________________ из ___________________

ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА
Члан 3.
Укупна вредност добара који су предмет овог Уговора износи ___________________
динара што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20 % који износи
____________динара,
чини
укупно
___________
динара
(и
словима:
_______________________________________), а добијена је на основу једничних цена из
понуде Добављача бр. _______од _________ 2015. године.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац ће периодично достављати оверена требовања за набавку добара, а плаћања
ће се вршити према испостављеним рачунима од стране Понуђача.
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ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 5.
Добављач се обавезује да за случај неблаговремене испоруке наручиоцу плати пенале од 0,5
промила за сваки дан закашњења у односу на уговорени рок.Уколико добављач касни са
испоруком добара дуже од 3 дана, наручилац може извршити набавку добара од другог
добављача,непосредном погодбом, а на терет добављача –уговорне стране.За случај испоруке
неквалитетних добара добављач се обавезује да на рекламацију наручиоца испоручи нову
количину уговорених добара без накнаде.Наручилац је обавезан да за случај неквалитетне
испоруке добављачу изврши рекламацију најкасније у року од 24 сата од момента записнички
констатоване испоруке неквалитетних добара. Добављач се обавезује да испоруку добара
изврши у року од 24 сата по добијању захтева од наручиоца, својим превозом, F-co магацин
наручиоца.Наручилац и добављач су сагласни да су трошкови превоза и испоруке добара до
наручиоца урачунати у уговорену цену без ПДВ-а.
Члан 6.

На испоручена добра добављач доставља доказ о исправности и квалитету добра.Добављач
је обавезан да наручиоцу код закључивања овог уговора или најкасније код испоруке добра
достави примерак доказа о исправности и квалитету добра.
Члан 7.
Наручилац и добављач су сагласни да сваку испоруку добара прате прописана
документа и то:
1.отпремница добављача и
2.фактура

Члан 8.
Наручилац и добављач су сагласни да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем –
споразумно.За случај да наручилац и добављач не могу да реше евентуални неспоразум
мирним путем, за решавање насталог спора надлежан је Привредни суд у Нишу.
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу 1 (једну)
бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије
са овереним пријемом исте од стране пословне банке, 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 за набавку, Наручилац може
реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од вредности уговора без ПДВ.
Добављач меничним овлашћењем овлашћује наручиоца да меницу може да попуни на
износ од највише 10% 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 и др. Рок важења
меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за коначно
извршење посла.
Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да
реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Уколико Добављач у потпуности достави добра из предмета овог уговора и достави
средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће меницу са
пратећом документацијом дату као средство обезбеђења за добро извршење посла у
уговореном року вратити Добављачу.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења маничног обвлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се
продужи.
Члан 10.
Наручилац и добављач су сагласни да свака уговорна страна може да откаже уговор о јавној
набавци, ради куповине добара који су предмет набавке и пре истека рока на који је уговор
закључен, под условом да за то постоје оправдани разлози. Разлоге за отказ уговора дужна је
да понуди и образложи уговорна страна која отказује уговор. Уговор се отказује писменим
захтевом са образложењем разлога за отказ. Писмени захтев за отказ уговора доставља се
уговрној страни препорученом пошиљком уз повратницу.Отказни рок не може да буде краћи
од 30 дана од дана пријема писменог отказа код уговорне стране којој се уговор отказује.
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Члан 11.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писани споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.

Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других важећих
законских прописа и подзаконских аката. За случај спора надлежан је стварно надлежни суд у
Нишу.
Члан 13.
Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем и престаје да важи за уговараче по
испуњењу њихових уговорних обавеза.
Члан 14.
Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених
представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих
Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Добављач 2 (два) примерка.

ДОБАВЉАЧ

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

МП __________________

МП

(потпис овлашћеног лица)

__________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са
понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном
документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно, поред осталих тражених података,
садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписати уговор.
Делове Модела уговора означене * попуњава Наручилац.
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XI ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧ

_________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из ____________________________, ул. _____________________________бр._______________,

бр.л.к.____________________________ПУ___________________________овлашћује се да у
име
_________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из__________________________, може да учествује у поступку доделе уговора за јавну
набавку радова-електрична инсталација за потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о
покретању поступка бр. 08/03-005/15 од 24.02.2015. године, ЈН бр.005/15.
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 ____. ____. 2015. године
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.
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XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
понуђач
____________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде за јавну набавку радова-електрична инсталација за потребе Електронског
факултета, ЈН бр.005/15.
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД

УКУПН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊЕ
ПОНУДЕ
Трошкови припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не мпже 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 узорака или модела, ако су израђени у складу
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО

Дана_____._____.2015.године

ПОНУЂАЧ

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица)

78

ХII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС" бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
__________________________ из _________________, __________________
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
____________________________ из _________________, __________________ доставља:
(матични број)
(ПИБ)
(рачун)
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Електронски факултет Ниш, Александра Медведева 14, 18000 На рачун
наручиоца 840-1721666-89
За јавну набавку радова-електрична инсталација за потребе Електронског
факултета у Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-005/15 oд 24.02.2015. године, ЈН
бр. 005/15, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски
број _______________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за
озбиљност понуде можете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без ПДВ,
дате у нашој понуди бр._____________ од ____. ____. 2015. године тј. на износ од
_________________ динара и словима (___________________________________________) и
овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са
свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге
имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
• уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду;
• уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној
набавци;
• уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења уговора, не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

_________________________________

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника
бланко соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од
стране пословне банке (оригинал или копија)и копијом картона депонованих потписа.
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ПАРТИЈА IV
ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ
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V ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________________ из _____________________,
у поступку јавне набавке радова-централно грејање за потребе Електронског факултета у
Нишу, 005/15 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
• да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
• 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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у
вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
• Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
и да је понуду у поступку јавне набавке радова-централно грејање за потребе
Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.005/15 , поднео потпуно независно и без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
•

Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________ из _______________ и подизвођач/и
1. __________________________ из _______________
2. __________________________ из _______________
3. __________________________ из , ______________ у поступку јавне набавке
радова-централно грејање за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 005/15
испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време
објављивања/слања позива за доставу понуде;
• 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,
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• као и да заједно испуњавају додатне услове и то: да располаже неопходним
финансијским капацитетом:Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013.
години, имао пословни приход у вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
Понуђач и подизвођач/и овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке радова-централно грејање потребе на
Електронском факултету у Нишу, ЈН бр. 005/15 , поднели потпуно независно и без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
•
•

Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.
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___________________

(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним
лицем/има подизвођачем/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење
предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има.

83

VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из
групе понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђачи из групе понуђача:
13. из
14. из
15. из
16. из
у поступку јавне набавке радова-централно грејање за потребе Електронског факултета
у Нишу, ЈН бр. 005/15, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• а да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
•
•

•

да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходној
послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у вредности од
најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.

Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују да заједничку понуду у поступку јавне набавке радова-централно
грејање за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 005/15 подносе потпуно
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
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Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне, потпишу и печатом овере сва
овлашћена лица понуђача из групе понуђача.
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VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА IV-ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ
у поступку јавне набавке радова-централно грејање за потребе Електронског факултета
у Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-005/15 од
24.02.2015. године, ЈН бр. 005/15

ПАРТИЈА IV
ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Назив ставке
Радијаторски
вентил ½ ек
Радијаторски
навијак ½ ек
Радијаторски
навијак прав1/2 ек
Радијаторски
навијак прав 1/2
Радијаторски
вентил 3/8
Радијаторски
вентил 3/4
Пуњење боце за
варење
Радијаторски лак
фарба
Заштитна темељна
фарба
Со за омекшавање
Жица за варење 2,5
Дихтунг за спајање
радијатора 5/4''
Продужетак ½''
разни
Продужетак 3/8''
разни
Продужетак ¾''
разни

Јединична
мера
ком

Количина

ком

5

ком

5

ком

5

ком

5

ком

10

ком

2

кг

5

кг

5

кг
кг
ком

50
2
50

ком

5

ком

5

ком

5

УКУПНА ЦЕНА
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5

Цена без
ПДВ -а

Цена са
ПДВ-ом

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ IV
1) Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носиоца посла :_
Седиште понуђача/ носиоца посла :_
Потписник уговора:
Телефон и телефакс_:
Рачун понуђача/ носиоца посла :
Назив банке
Матични број понуђача/ носиоца посла
Порески број понуђача/ носиоца посла:
Електронска пошта (е-mail) понуђача

Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
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Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача

в) заједнички са:
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ

Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ

Укупна понуђена цена радова-централно грејање за потребе Електронског факултета у
Нишу
динара

Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

%

Износ ПДВ

динара

Укупна цена (са ПДВ)

динара

2) Рок важења понуде је ______ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања
понуде
3) Гарантни рок за испоручени материјал наведен у обрасцу понуде је_________ (не може
бити краћи од 3 месеца од дана испоруке добара) .
4) Рок испоруке је_____________дана (не може бити дужи од 24 сата по пријему захтева
наручиоца)
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Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде 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 Обаразац понуде.
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IX МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА IV
ЈАВНА НАБАВКА
РАДОВА
ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ
На основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број 124/12),
дана __________________ године, закључује се

НАРУЧИЛАЦ: УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ,
ул.Александра Медведева бр.14,18000 Ниш, МБ: 07215240 ПИБ: 100232259 Рачун: 8401721666-89 кога заступа декан, проф. др Драган Јанковић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) с
једне стране,
и
ДОБАВЉАЧ: ________________________,ул. ___________________место ______________,
МБ:_________________ ПИБ: ___________________Рачун: ____________________ кога
заступа__________________ ( у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ) с друге стране

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овај уговор додељен је Добављачу у поступку јавне набавке по Одлуци о покретању
поступка бр. 08/03-005/15 од 24.02.2015. године, ЈН бр. 005/15, а на основу Одлуке о додели
уговора бр. _______________од _____________ године, у складу са чл. 108. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12). Уговорне стране су сагласне да је предмет овог
Уговора је јавна набавка радова-централно грејање за потребе Електронског факултета у Нишу
од стране Добављача, као и обавеза Наручиоца да за наведена добра плати одређену
надокнаду.
Добављач ће своју обавезу из претходног става овог члана вршити у свему у складу са
Образцем понуде датом у понуди понуђача __________________од ________ 2015. године који
чине саставни део овог Уговора.
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Члан 2.
Добављач изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
__________________________ из __________________
__________________________ из __________________

в) заједнички, као група следећих понуђача:
________________________________________ из ___________________
________________________________________ из ___________________

ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА
Члан 3.
Укупна вредност добара који су предмет овог Уговора износи ___________________
динара што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20 % који износи
____________динара,
чини
укупно
___________
динара
(и
словима:
_______________________________________), а добијена је на основу једничних цена из
понуде Добављача бр. _______од _________ 2015. године.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац ће периодично достављати оверена требовања за набавку добара, а плаћања
ће се вршити према испостављеним рачунима од стране Понуђача.
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ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 5.
Добављач се обавезује да за случај неблаговремене испоруке наручиоцу плати пенале од 0,5
промила за сваки дан закашњења у односу на уговорени рок.Уколико добављач касни са
испоруком добара дуже од 3 дана, наручилац може извршити набавку добара од другог
добављача,непосредном погодбом, а на терет добављача –уговорне стране.За случај испоруке
неквалитетних добара добављач се обавезује да на рекламацију наручиоца испоручи нову
количину уговорених добара без накнаде.Наручилац је обавезан да за случај неквалитетне
испоруке добављачу изврши рекламацију најкасније у року од 24 сата од момента записнички
констатоване испоруке неквалитетних добара. Добављач се обавезује да испоруку добара
изврши у року од 24 сата по добијању захтева од наручиоца, својим превозом, F-co магацин
наручиоца.Наручилац и добављач су сагласни да су трошкови превоза и испоруке добара до
наручиоца урачунати у уговорену цену без ПДВ-а.
Члан 6.

На испоручена добра добављач доставља доказ о исправности и квалитету добра.Добављач
је обавезан да наручиоцу код закључивања овог уговора или најкасније код испоруке добра
достави примерак доказа о исправности и квалитету добра.
Члан 7.
Наручилац и добављач су сагласни да сваку испоруку добара прате прописана
документа и то:
1.отпремница добављача и
2.фактура

Члан 8.
Наручилац и добављач су сагласни да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем –
споразумно.За случај да наручилац и добављач не могу да реше евентуални неспоразум
мирним путем, за решавање насталог спора надлежан је Привредни суд у Нишу.

92

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу 1 (једну)
бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије
са овереним пријемом исте од стране пословне банке, 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 за набавку, Наручилац може
реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од вредности уговора без ПДВ.
Добављач меничним овлашћењем овлашћује наручиоца да меницу може да попуни на
износ од највише 10% 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 и др. Рок важења
меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за коначно
извршење посла.
Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да
реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Уколико Добављач у потпуности достави добра из предмета овог уговора и достави
средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће меницу са
пратећом документацијом дату као средство обезбеђења за добро извршење посла у
уговореном року вратити Добављачу.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења маничног обвлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се
продужи.
Члан 10.
Наручилац и добављач су сагласни да свака уговорна страна може да откаже уговор о јавној
набавци, ради куповине добара који су предмет набавке и пре истека рока на који је уговор
закључен, под условом да за то постоје оправдани разлози. Разлоге за отказ уговора дужна је
да понуди и образложи уговорна страна која отказује уговор. Уговор се отказује писменим
захтевом са образложењем разлога за отказ. Писмени захтев за отказ уговора доставља се
уговрној страни препорученом пошиљком уз повратницу.Отказни рок не може да буде краћи
од 30 дана од дана пријема писменог отказа код уговорне стране којој се уговор отказује.
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Члан 11.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писани споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.
Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других важећих
законских прописа и подзаконских аката. За случај спора надлежан је стварно надлежни суд у
Нишу.

Члан 13.
Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем и престаје да важи за уговараче по
испуњењу њихових уговорних обавеза.
Члан 14.
Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених
представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих
Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Добављач 2 (два) примерка.

ДОБАВЉАЧ

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

МП __________________

МП

(потпис овлашћеног лица)

__________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са
понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном
документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно, поред осталих тражених података,
садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписати уговор.
Делове Модела уговора означене * попуњава Наручилац.
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XI ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧ

_________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из ____________________________, ул. _____________________________бр._______________,

бр.л.к.____________________________ПУ___________________________овлашћује се да у
име
_________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из__________________________, може да учествује у поступку доделе уговора за јавну
набавку радова-централно грејање за потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о
покретању поступка бр. 08/03-005/15 од 24.02.2015 године, ЈН бр.005/15.
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 ____. ____. 2015. године
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.

95

XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
понуђач
____________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде за јавну набавку радова-централно грејање за потребе Електронског
факултета, ЈН бр.005/15.
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД

УКУПН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊЕ
ПОНУДЕ
Трошкови припреме и подношење 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 узорака или модела, ако су израђени у складу
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО

Дана_____._____.2015.године

ПОНУЂАЧ

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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ХII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС" бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
__________________________ из _________________, __________________
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
____________________________ из _________________, __________________ доставља:
(матични број)
(ПИБ)
(рачун)
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Електронски факултет Ниш, Александра Медведева 14, 18000 На рачун
наручиоца 840-1721666-89
За јавну набавку радова-централно грејање за потребе Електронског факултета у
Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-005/15 oд 24.02.2015.године, ЈН бр. 005/15,
достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број
_______________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за
озбиљност понуде можете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без ПДВ,
дате у нашој понуди бр._____________ од ____. ____. 2015. године тј. на износ од
_________________ динара и словима (___________________________________________) и
овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са
свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге
имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
• уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду;
• уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној
набавци;
• уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења уговора, не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
_________________________________

М.П.

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника
бланко соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од
стране пословне банке (оригинал или копија)и копијом картона депонованих потписа.
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Процењена вредност јавне набавке:

1.500.000

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

Разлог за обуставу поступка:
1

Када ће поступак бити поново спроведен:
1.500.000

Остале информације:
1.500.000

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:
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Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Процењена вредност јавне набавке:

1.500.000

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

Разлог за обуставу поступка:
1

Када ће поступак бити поново спроведен:
1.500.000

Остале информације:
1.500.000

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Уговорена вредност:

1.500.000

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2015

Датум закључења уговора:

05.03.2015

Основни подаци о добављачу:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до завршетка
поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о
чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који ће одређивати
Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Процењена вредност јавне набавке:

1.500.000

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

Разлог за обуставу поступка:
1

Када ће поступак бити поново спроведен:
1.500.000

Остале информације:
1.500.000

PITANJA I ODGOVORI
Позиција
2

14
22
35
40
N/A

Опис

Сијалица са ужареним влакном - бистра, реномираног
произвођача
E 27
230 V
Аутоматски осигурач
20A
1-polni
Тип C
10 кА
до 63A
Е33
Уметак троми (патрон) осигурача, 10 кА реномираног произвођача
63A
10A
црвена
E27
Проводник PP/J
3x2.5 mm2
2 x 0.75 mm2
Канална кутија од PVC-a (visinaxširinaxdužina) (VxŠxD)
30x20x2000 mm
80x80x2000 mm

Позиције од 9-14
Питање
Која је снага сијалице

Која је ампеража наведеног осигурача с обзиром да није иста цена.
Такође шта означава Е33
Која је ампеража наведеног осигурача (63А или 10А) с обзиром а није
иста цена. Такође шта означава Е27
На који се проводник мисли 3x2,5mm2 или 2x0,75mm2
На коју се каналну кутију мисли 30x20x2000mm или 80x80x2000mm

Да ли аутоматски осигурачи морају да буду на 10КА

ODGOVORI

2

14

22
35
40
N/A

Сијалица са ужареним
произвођача
E 27
Аутоматски осигурач
20A
1-polni

влакном

Уметак троми
произвођача
63A
Kabl

осигурача,

(патрон)

-

бистра,

реномираног

100W

230 V
Тип C

10 кА
10

кА

реномираног

2 x 0.75 mm2
Канална кутија од PVC-a (visinaxširinaxdužina) (VxŠxD)
30x20x2000 mm

Позиције од 9-14

10kA

На основу члана 55.став 1. тачка 2), 57. и 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012), Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ : Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра
Медведева бр. 14, интернет страница www.elfak.ni.ac.rs
Врста поступка јавне набавке : Отворени поступак
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка радова
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке радова бр. 005/2015 – материјали за текуће
поправке и одржавање зграда и објеката за потребе Електронског факултета у Нишу.

Ознака из општег речника набавке:
ОРН 1-45421000, ОРН 2-39370000, ОРН 3-КА 04, ОРН 4-09323000
Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:Конкурсна документација као и евентуалнe учињене измене и/или допуне
као и додатна појашњења конкурсне документације се могу преузети са Портала јавних набавки и
интернет странице Електронског факултета www.elfak.ni.ac.rs, односно биће достављена
електронском поштом по пријему захтева понуђача за достављање исте. Заинтересованим лицима
која упуте захтев за достављање конкурсне документације на факс: 018/588-399 или e-mail:
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs , иста ће бити достављена електронском поштом.
Начин подношења понуде и рок: : Понуде, са припадајућом документацијом, достављају

се у затвореној коверти овереној печатом на адресу наручиоца: Универзитет у Нишу,
Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш са обавезном назнаком на
лицу коверте: "Понуда за јавну набавку радова бр.005/2015 – материјали за текуће поправке и
одржавање зграда и објеката “- не отварати, препоручено поштом или лично преко
писарнице Наручиоца. На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона
понуђача. Понуде се достављају до 06.04.2015.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
06.04.2015.године у 09:30 часова , на Електронском факултету у Нишу у ул. Александра Медведева
бр.14 (канцеларија 104).
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу
овлашћења и исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора , односно о обустави поступка предметне јавне
набавке, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Лице за контакт:
Радица Станковић, службеник за јавне набавке 018/529-612.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОБРА
(МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ)
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 006/15

Март, 2015. године
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012,
у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС" бр. 29/2013, и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.
08/03-006/15 од 02.03.2015.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.
08/03-006/15-001 од 02.03.2015. године. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
ЈН бр.006/15
САДРЖАЈ

Образац број 1
I
Општи подаци о набавци
II
Подаци о предмету јавне набавке
III
Упутство понуђачима како да сачине понуду
IV
Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни и упутство о начину на
који се доказује испуњеност тих услова
IV 1. Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни
IV 2. Упутство о начину на који се доказује испуњеност услова
V
Изјава понуђача
VI
Изјава понуђача и подизвођача
VII
Изјава групе понуђача
VIII Структура цене и образац понуде
IX
Модел уговора
X
Образац трошкова припреме понуде
XI
Овлашћење представника понуђача
Менично овлашћење
XII

Укупан број страна конкурсне документације износи 36
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Образац број 1

ПОДНОСИЛАЦ:
Назив: ______________________________________________________________
Адреса седишта: _____________________________________________________
Контакт особа: _______________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________
Телефакс: ___________________________________________________________
e-mail:_______________________________________________________________

ПРИМАЛАЦ:

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ул. Александра Медведева бр. 14 (канцеларија бр. 105) 18000 НИШ

ПОНУДА
за јавну набавку мале вредности добара-остали материјал за одржавање хигијене
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 006/15

НЕ ОТВАРАТИ !

Датум и сат подношења:

Редни број подношења:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
Подаци о наручиоцу
Наручилац: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, Александра
Медведева 14, 18000 Ниш
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.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 006/15 је јавна набавка мале вредности добара-остали
материјал за одржавање хигијене за потребе Електронског факултета.
Контакт особа:
Радица Станковић, службеник за јавне набавке, контакт телефон: 018/529-612,
e-mail:radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
Интернет страница
www.elfak.ni.ac.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке :
Предмет јавне набавке бр. 006/15 су мале вредности добара-остали материјал за
одржавање хигијене за потребе Електронског факултета у Нишу.
Назив и ознаку из општег речника набавке:
ОРН-39800000, производи за чишћење и полирање
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III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ
По позиву објављеном дана 12.03.2015. године за подношење понуда у поступку јавне набавке
мале вредности добара-остали материјал за одржавање хигијене за потребе Електронског
факултета у Нишу.
ЈН бр. 006/15

КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ:
a) Изјаву понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај самосталног
наступа,
или
Изјаву понуђача и подизвођача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаву групе понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај наступа
групе понуђача;
б) Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан;
в) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
г) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: једну бланко соло меницу,
захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним
пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом
оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа;
Меница мора бити печатом оверена и потписана и иста не сме бити перфорирана.
д) Образац трошкова припреме понуде - попуњен, печатом оверен и потписану случају
да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде узорке или модела, а који је
израђен у свему у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења (за случај да понуђач тражи накнаду тих трошкова);
. Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ
ОБАВЕЗНО.
ђ) У случају подношења заједничке понуде, доставити споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који
обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства.
е) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и
достави у склопу понуде.
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1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском језику
на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак јавне набавке.
2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА
БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу Електронског факултета
Ниш, ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, (канцеларија бр. 105) најкасније дана
23.03.2015. године до 09:00 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу понуде, односно
23.03.2015. године у 09:30 сати на Електронском факултету у Нишу, ул. Александра
Медведева бр. 14, (канцеларија бр. 104) Ниш.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком
која не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потпишу и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и
печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача,
која морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе
понуђача, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке
понуде сагласно чл. 81. Закона.
Понуда се подноси у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен
Образац бр 1. из Конкурсне документације или 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 бр.
105), број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ".
У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је
назначити на коверти „Заједничка понуда" и навести назив и седиште свих понуђача изгрупе
понуђача.
Пожељно је да понуђач повеже у јединствену целину и запечати понуду (воском или на
други одговарајући начин), тако да се појединачни листови не могу накнадно убацивати,
замењивати или одстрањивати.
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Напомена: Препорука наручиоца понуђачима је да при састављању понуде не врше
исправке јединичних цена.
Средства обезбеђења и сву обавезну пратећу документацију пожељно је ставити,
заједно или сваку засебно, у пластичну "Ц" фолију и повезати са осталом траженом
документацијом.
Меница не сме бити перфорирана, нити се на њој смеју уносити редни број
странице или било који други податак. Иста мора бити потписана и печатом оверена.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. ПОНУЂАЧ МОЖЕ, У РОКУ ОДРЕЂЕНОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ДА
ИЗВРШИ ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВ СВОЈЕ ПОНУДЕ НА НАЧИН И
ПОД
УСЛОВИМА
ПРОПИСАНИМ
ОВОМ
КОНКУРСНОМ
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на кутији, са
навођењем редног броја и назива јавне набавке на коју се односи изменa, допунa или опозив
понуде са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуда достави на
адресу: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева 14,
18000 Ниш (канцеларија бр. 105).
„Измена понуде за поступак јавне набавке добара, број 006/15– остали материјал за
одржавање хигијене за потребе Електронског факултета за годишње потребе - „НЕ
ОТВАРАТИ“, или
„Допуна понуде за поступак јавне набавке добара, број 001/14– остали материјал за
одржавање хигијене за потребе Електронског факултета у Нишу, за годишње потребе - „НЕ
ОТВАРАТИ“, или
„Опозив понуде за поступак јавне набавке добара, број 006/15 – остали материјал за
одржавање хигијене за потребе Електронског факултета у Нишу за годишње потребе - „НЕ
ОТВАРАТИ“, или
„Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке добара, број 006/15 – остали материјал за
одржавање хигијене за потребе Електронског факултета у Нишу за годишње потребе - „НЕ
ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти или на
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кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу седишта
свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО
ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА понуђач
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или
подноси понуду са подизвођачем/има или као заједничку понуду.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има дужан је да у
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА наведе назив и седиште подизвођача, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и
део предмета набавке који ће поверити подизвођачу као и да достави образце и доказе тражене
конкурсном документацијом.
У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, понуђач и
подизвођач су дужани да у склопу понуде приложи акт којим ће бити дефинисана поступања
наручиоца у наведеном случају.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
извршење набавке делимично повери подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору
о јавној набавци.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење уговора и
раскинути уговор.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене
набавке, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА мора навести све понуђаче из заједничке понуде.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених
конкурсном документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно, поднети понуду и заступати групу
пред наручиоцем,
2) понуђачу који у име групе потписује уговор,
3) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења,
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4) понуђачу који издаје рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6) обевезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора.
У истом споразуму наводи се назив понуђача из групе који ће потписати и печатом
оверити обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача, у случају да
се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе потписује и печатом овери
све обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача.
Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси
заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
8.1. Начин и рок плаћања
Плаћања ће се вршити према испостављеним рачунима од стране Понуђача.
8.2. Гарантни рок
Гарантни рок за испоручени материјал наведен у обрасцу понуде не може бити краћи
од 3 месеца од дана испоруке добара .
8.3. Рок испоруке
Рок испоруке 24 сата по пријему захтева наручиоца
8.4. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена мора бити исказана у динарима са свим урачунатим трошковима који се односе на
предмет јавне набавке.
Јединичне цене услуга из понуде су фиксне и не могу се мењати до дана истека рока важења
понуде. Ако се након истека рока важења понуде до краја рока пружања добара, коефицијент
раста потрошачких цена повећа за више од 10% у односу на коефицијент потрошачких цена у
моменту престанка рока важења понуде, Пружалац добара може захтевати само разлику у
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цени која прелази 10% и то према званичним подацима Републичког завода за статистику о
индексу потрошачких цена.
Пружалац добара може да коригује своје цене из понуде за време трајања уговора.
Пре сваког кориговања цена пружалац добара је дужан да је писмено образложи повећање
цена, са подношењем релевантних доказа и затражи сагласност наручиоца, у супротном
наручилац задржава право да раскине уговор. Захтев за кориговање цене мора пратити и
оверени ценовник пружаоца поменутих добара.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова
које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити.
10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач је дужан да уз понуду достави 1 (једну) бланко соло меницу за озбиљност
понуде, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и
потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана.
Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у
њему је предвиђено 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 и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико:
• понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
• понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци;
• понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења уговора не поднесе
средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне
документације.
Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу:
I 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 овлашћењеи копију картона депонованих потписа, као
средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року у тренутку закључења
уговора. Уколико се изабрани понуђач не буде придржавао уговореног рока за извођење
радова, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од вредности
уговора без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
10% 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 и др.
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Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за
коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења маничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.
II 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 отклањање грешака у гарантном року .Уколико се изабрани
понуђач не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року,
Наручилац ће реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од вредности
уговора без ПДВ и на терет тих средстава уступити отклањање грешака другом Извођачу
радова.
Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
највише 10% 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, њиме се мора предвидети да је иста 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 и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека
гарантног рока који почиње да тече од дана примопредаје предметних радова.

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној
набавци
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде. Интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. Интернет адреса:
http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sektor-za-zastitu-zivotne-sredine
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике. Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs/
12. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у
горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО", уз назнаку којим посебним прописом су
ти подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега
мора да буде наведена ознака „ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног
лица понуђача.
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Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени
као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених
у понуди;
3) чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока предвиђеног
за отварање понуда.
Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. Закона о јавним
набавкама.
13.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор
доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште сходно чл. 20
Закона о јавним набавкама и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на
е-mail адресу radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs, са напоменом: "Захтев за додатним
информацијама или појашњењима - ЈН бр. 006/15 остали материјал за одржавање хигијене за
потребе Електронског факултета у Нишу.
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.
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (чл. 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
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
16. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом,
уговор ће бити додељен оном понуђачу који је, у достављеној понуди, понудио дужи
гарантни рок.
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти гарантни
рок, уговор ће бити додељен понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.
17.

ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА
РЕФЕРЕНЦИ

УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ

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
овлашћењеи копију картона депонованих потписа, као средство обезбеђења за добро
извршење посла у уговореном року. Уколико се Добављач не буде придржавао уговореног рока
за извођење радова, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од
највише 15% од вредности уговора без ПДВ.
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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 и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека
рока за коначно извршење посла.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује
да је ималац права интелектуалне својине.
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са
повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2
дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана
од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, број модела 97, позив на
број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије).
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама,
прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона о јавним
набавкама која садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно
да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);
(3) износ таксе од 40.000,00 динара;
(4) број рачуна буџета: 840-742221843-57;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: 97 50-016;
(7) сврха: републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке на коју се односи
поднети захтев за заштиту права, као и назив наручиоца;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата
републичке административне таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који
садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне
таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке
административне таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи
све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници
јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а
који се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за
подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне
банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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22. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ
Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:
1)
2)
3)
4)
5)

понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
23. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена
као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Уколико понуђач у остављеном примереном року не поступи по захтеву, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, односно извод из регистра АПР-а.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом,
а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници
надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
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IV УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА
ИСПУНИ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
IV 1. УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
следеће обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке и то:
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке:
Услов бр. 1: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
Услов бр. 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.
Услов бр. 3: да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда.
Услов бр. 4: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Услов бр. 5: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, односно којом гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
Услов бр.6: да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у
вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем:
Изјаве понуђача - попуњене, печатом оверене и потписане, у случају самосталног
наступа,
или
Изјаве понуђача и подизвођача, попуњене, печатом оверене и потписане,у случају
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаве групе понуђача,попуњене, печатом оверене и потписане, у случају наступа
групе понуђача.
Изјава мора да буде попуњена, 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.
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Уколико понуду подноси група понуђача, иста је дужна да достави попуњену Изјаву
групе понуђача, потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверену печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
попуњену Изјаву понуђача и подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица понуђача и
свих подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом,
а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници
надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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НАПОМЕНА: Обавезне услове од бр. 1 до бр. 5, у случају да понуђач поднесе понуду са
подизвођачем/има испуњавају понуђач и подизвођач/и, а у ситуацији подношења заједничке
понуде наведене услове испуњавају сви понуђачи из групе понуђача.
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има додатне услове бр. 1 испуњава
понуђачи.
У ситуацији подношења заједничке понуде додатне услове бр. 1 испуњавају заједно сви
понуђачи из групе понуђача.
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V ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________________ из _____________________,
у поступку јавне набавке мале вредности добара-остали материјал за одржавање хигијене за
потребе Електронског факултета у Нишу, 006/15, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
• да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
• 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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у
вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.
• Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
и да је понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара – остали материјал за
одржавање хигијене за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 006/15 , поднео
потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
•

Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач ____________________________ из _______________ и подизвођач/и
1. __________________________ из _______________
2. __________________________ из _______________
3. __________________________ из , ______________ у поступку јавне набавке мале
вредности добара-остали материјал за одржавање хигијене за потребе Електронског факултета
у Нишу, ЈН бр. 006/15 испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време
објављивања/слања позива за доставу понуде;
• 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,
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• као и да заједно испуњавају додатне услове и то: да располаже неопходним
финансијским капацитетом: Да је понуђач је у претходној послоној години, односно у
2013. години, имао пословни приход у вредности од најмање 500.000,00 (без ПДВ-а)
динара.
Понуђач и подизвођач/и овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке мале вредности добараостали материјал за одржавање хигијене на Електронском факултету у Нишу, ЈН бр. 006/15 ,
поднели потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
•
•
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Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним
лицем/има подизвођачем/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење
предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има.
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VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из
групе понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ

1.
2.
3.
4.

Понуђачи из групе понуђача:
из
из
из
из

у поступку јавне набавке мале вредности добара-остали материјал за одржавање
хигијене за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 006/15, испуњавају посебно све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 и
кривично дело преваре;
• да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања
позива за доставу понуде;
• 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;
• да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
• а да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
•
•

•

да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходној
послоној години, односно у 2013. години, имао пословни приход у вредности од
најмање 500.000,00 (без ПДВ-а) динара.

Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују да заједничку понуду у поступку јавне набавке мале вредности
добара-остали материјал за одржавање хигијене за потребе Електронског факултета у Нишу,
,ЈН бр. 006/15, подносе потпуно независно и без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
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Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне, потпишу и печатом овере сва
овлашћена лица понуђача из групе понуђача.
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VIII СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности добара-остали материјал за одржавање
хигијене за потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању поступка бр.
08/03-006/15 од
02.03.2015. године, ЈН бр. 006/15

НАЗИВ АРТИКЛА

количи
на

Јед.м
ере

Течни сапун
Тоалет сапун 75 гр
Крема за руке 110 мл
Освеживач просторија
спреј 300мл
Освеживач просторија
Гладе 150гр (или
одговарајући)
Доместос 750мл (или
одговарајући)
Мр. Пропер за подове
750 мл (или
одговарајући)
Пронто за подове 750мл
(или одговарајући)
Течни вим 750мл
Мер за стакло 750мл
(или одговарајући)
Мер за стаклораспршивач 750мл (или
одговарајући)
Хигијенске рукавице
Убруси за руке-кутија
(двослојни, бели,250
ком. 15/1)
Магична крпа
Кесе за смеће - 120 лит
Кесе за смеће – 30 лит.
Течност за судове 1лит.
Мер вц санитар
750мл(или одговарајући)
Абразивни сунђер
(сунђер за суђе-мањи)
Магична крпаПрашак за машинско
прање
Прашак за ручно прање
250 гр

220
240
140
60

литар
ком
ком
ком

Цена по
ј.мере.

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А

60
ком
60

ком

400

ком

100

ком

400
400

ком
ком

300

ком

700
60

пар
Кут.

250
7000
4000
50
400

ком
ком
ком
ком
ком

100

ком

100
100

ком
кг

200

ком
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ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

Таблете за машину за
суђе 2x14 ком
Тоалет папир ролна
(двослојни, 150 листића)
Панол паста
Зогер комплет
Уметак за зогер
Корпа за одпаткежичана,стандардне
димензије
Метла за
домаћинство(пластична
дршка)

4

кут

850

ком

40
50
30
20

ком
ком
ком
ком

40

ком

УКУПНО без ПДВ-а:
ПДВ (20%):
УКУПНО са ПДВ-ом:
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Понуда бр. ___________ од ____.____. 2015. године

1) Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носиоца посла :_
Седиште понуђача/ носиоца посла :_
Потписник уговора:
Телефон и телефакс_:
Рачун понуђача/ носиоца посла :
Назив банке
Матични број понуђача/ носиоца посла
Порески број понуђача/ носиоца посла:
Електронска пошта (е-mail) понуђача
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
в) заједнички са:
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ
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Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ

Укупна понуђена цена мале вредности добара – остали материјал за одржавање хигијене
за потребе Електронског факултета у Нишу
динара

Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

%

Износ ПДВ

динара

Укупна цена (са ПДВ)

динара

2) Рок важења понуде је ______ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања
понуде
3) Гарантни рок за испоручени материјал наведен у обрасцу понуде је_________ (не може
бити краћи од 3 месеца од дана испоруке добара) .
4) Рок испоруке је_____________дана (не може бити дужи од 24 сата по пријему захтева
наручиоца)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде 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 Обаразац понуде.
Дана ____. ____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
На основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број 124/12),
дана __________________ године, закључује се

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
НАРУЧИЛАЦ: УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ,
ул.Александра Медведева бр.14,18000 Ниш, МБ: 07215240 ПИБ: 100232259 Рачун: 8401721666-89 кога заступа проф. др Драган Јанковић, декан (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) с
једне стране,
и
ДОБАВЉАЧ: ________________________,ул. ___________________место ______________,
МБ:_________________ ПИБ: ___________________Рачун: ____________________ кога
заступа__________________ ( у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ) с друге стране

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овај уговор додељен је Добављачу у поступку јавне набавке мале вредности по Одлуци
о покретању поступка бр. 08/03-006/15 од 02.03.2015. године, ЈН бр. 006/15, а на основу
Одлуке о додели уговора бр. ________________ од _____________ године, у складу са чл. 108.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12). Уговорне стране су сагласне да је
предмет овог Уговора је јавна набавка мале вредности добара-остали материјал за одржавање
хигијене за потребе Електронског факултета у Нишу од стране Добављача, као и обавеза
Наручиоца да за наведена добра плати одређену надокнаду.
Добављач ће своју обавезу из претходног става овог члана вршити у свему у складу са
Образцем понуде датом у понуди понуђача __________________од ________ 2015. године који
чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Добављач изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
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а) самостално;
б) са подизвођачима:
__________________________ из __________________
__________________________ из __________________

в) заједнички, као група следећих понуђача:
________________________________________ из ___________________
________________________________________ из ___________________

ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА
Члан 3.
Укупна вредност добара који су предмет овог Уговора износи ___________________
динара што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20 % који износи
____________динара,
чини
укупно
___________
динара
(и
словима:
_______________________________________), а добијена је на основу једничних цена из
понуде Добављача бр. _______од _________ 2015. године.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац ће периодично достављати оверена требовања за набавку услуга, а плаћања
ће се вршити према испостављеним рачунима од стране Понуђача.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 5.
Добављач се обавезује да за случај неблаговремене испоруке наручиоцу плати пенале од 0,5
промила за сваки дан закашњења у односу на уговорени рок.Уколико добављач касни са
испоруком добара дуже од 3 дана, наручилац може извршити набавку добара од другог
добављача,непосредном погодбом, а на терет добављача –уговорне стране.За случај испоруке
неквалитетних добара добављач се обавезује да на рекламацију наручиоца испоручи нову
количину уговорених добара без накнаде.Наручилац је обавезан да за случај неквалитетне
испоруке добављачу изврши рекламацију најкасније у року од 24 сата од момента записнички
констатоване испоруке неквалитетних добара. Добављач се обавезује да испоруку добара
изврши у року од 24 сата по добијању захтева од наручиоца, својим превозом, F-co магацин
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наручиоца.Наручилац и добављач су сагласни да су трошкови превоза и испоруке добара до
наручиоца урачунати у уговорену цену без ПДВ-а.
Члан 6.

На испоручена добра добављач доставља доказ о исправности и квалитету добра. Добављач је
обавезан да наручиоцу код закључивања овог уговора или најкасније код испоруке добра
достави примерак доказа о исправности и квалитету добра.
Члан 7.
Наручилац и добављач су сагласни да сваку испоруку добара прате прописана
документа и то:
1.отпремница добављача и
2.фактура
Члан 8.
Наручилац и добављач су сагласни да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем –
споразумно.За случај да наручилац и добављач не могу да реше евентуални неспоразум
мирним путем, за решавање насталог спора надлежан је Привредни суд у Нишу.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу 1 (једну)
бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије
са овереним пријемом исте од стране пословне банке, 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 за набавку, Наручилац може
реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од вредности уговора без ПДВ.
Добављач меничним овлашћењем овлашћује наручиоца да меницу може да попуни на
износ од највише 10% 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 и др. Рок важења
меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за коначно
извршење посла.
Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да
реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Уколико Добављач у потпуности достави добра из предмета овог уговора и достави
средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће меницу са
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пратећом документацијом дату као средство обезбеђења за добро извршење посла у
уговореном року вратити Добављачу.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења маничног обвлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се
продужи.
Члан 10.
Наручилац и добављач су сагласни да свака уговорна страна може да откаже уговор о јавној
набавци, ради куповине добара који су предмет набавке и пре истека рока на који је уговор
закључен, под условом да за то постоје оправдани разлози. Разлоге за отказ уговора дужна је
да понуди и образложи уговорна страна која отказује уговор. Уговор се отказује писменим
захтевом са образложењем разлога за отказ. Писмени захтев за отказ уговора доставља се
уговрној страни препорученом пошиљком уз повратницу.Отказни рок не може да буде краћи
од 30 дана од дана пријема писменог отказа код уговорне стране којој се уговор отказује.

Члан 11.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писани споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.
Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других важећих
законских прописа и подзаконских аката. За случај спора надлежан је стварно надлежни суд у
Нишу.
Члан 13.
Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем и престаје да важи за уговараче по
испуњењу њихових уговорних обавеза, односно утрошком расположивих средстава
Члан 14.
Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених
представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих
Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Добављач 2 (два) примерка.
ДОБАВЉАЧ

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

МП __________________

МП

(потпис овлашћеног лица)

__________________
(потпис овлашћеног лица)
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НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са
понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном
документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно, поред осталих тражених података,
садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписати уговор.
Делове Модела уговора означене * попуњава Наручилац.
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XI ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧ

_________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из ____________________________, ул. _____________________________бр._______________,

бр.л.к.____________________________ПУ___________________________овлашћује се да у
име
_________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из__________________________, може да учествује у поступку доделе уговора за јавну
набавку мале вредности добара-остали материјал за одржавање хигијене за потребе
Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-006/15 од 02.03.2015.
године, ЈН бр.006/15.
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 ____. ____. 2015. године
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.
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
понуђач
____________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде за јавну набавку добара-остали материјал за одржавање хигијене
Електронског факултета, ЈН бр.006/15
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД

УКУПН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊЕ
ПОНУДЕ
Трошкови припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не мпже 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 узорака или модела, ако су израђени у складу
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО

Дана_____._____.2015.године

ПОНУЂАЧ

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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ХII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС" бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
__________________________ из _________________, __________________
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
____________________________ из _________________, __________________ доставља:
(матични број)
(ПИБ)
(рачун)
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Електронски факултет Ниш, Александра Медведева 14, 18000 На рачун
наручиоца 840-1721666-89
За јавну набавку мале вредности добара-остали материјал за одржавање хигијене за
потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-006/15 oд
02.03.2015.године, ЈН бр. 006/15, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену
(соло) меницу, серијски број _______________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за
озбиљност понуде можете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без ПДВ,
дате у нашој понуди бр._____________ од ____. ____. 2015. године тј. на износ од
_________________ динара и словима (___________________________________________) и
овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са
свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге
имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
• уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду;
• уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној
набавци;
• уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења уговора, не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

_________________________________

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника
бланко соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од
стране пословне банке (оригинал или копија)и копијом картона депонованих потписа.
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Уговорена вредност:

1.500.000

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2015

Датум закључења уговора:

05.03.2015

Основни подаци о добављачу:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до завршетка
поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о
чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који ће одређивати
Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.

На основу члана 55.став 1. тачка 2), 57. и 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012), Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ : Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра
Медведева бр. 14, интернет страница www.elfak.ni.ac.rs
Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности.
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке добара бр. 006/2015 је остали материјал за
одржавање хигијене за потребе Електронског факултета у Нишу.
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН-39800000, производи за чишћење и полирање
Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:Конкурсна документација као и евентуалнe учињене измене и/или допуне
као и додатна појашњења конкурсне документације се могу преузети са Портала јавних набавки и
интернет странице Електронског факултета www.elfak.ni.ac.rs, односно биће достављена
електронском поштом по пријему захтева понуђача за достављање исте. Заинтересованим лицима
која упуте захтев за достављање конкурсне документације на факс: 018/588-399 или e-mail:
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs , иста ће бити достављена електронском поштом.
Начин подношења понуде и рок: Понуда се подноси у затвореној коверти,на коју понуђач лепи
попуњен Образац број 1 из конкурсне документације или уписује назив, адресу,телефон и контакт
особу подносиоца понуде–понуђача, назив и адресу примаоца понуде-наручиоца, број и назив јавне
набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.У случају да је понуда поднета од
стране групе понуђача потребно је назначити на коверти „Заједничка понуда“ и навести назив и
адресу седишта свих понуђача из групе понуђача.Понуду доставити на адресу: Универзитет у Нишу,
Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр.14, 18000 Ниш, (канцеларија 11).
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 23.03.2015.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
23.03.2015.године у 09:30 часова , на Електронском факултету у Нишу у ул. Александра Медведева
бр.14(канцеларија 104).
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу
овлашћења и исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора , односно о обустави поступка предметне јавне
набавке, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Лице за контакт:
Радица Станковић, службеник за јавне набавке 018/529-612.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Уговорена вредност:

1.500.000

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2015

Датум закључења уговора:

05.03.2015

Основни подаци о добављачу:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до завршетка
поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о
чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који ће одређивати
Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.

TELSIKS KONFERENCIJA

Poštovani,
Molim da mi date sledeće informacije vezane za JN br.007/15
1)Svečani koktel nakon otvranja konferencije - koji datum, kakvo
posluženje, kakvo pice, da li obezbediti od svakog napitka istu
količinu za navedeni broj gostiju ili po jedno pice za svakog gosta?
2)Osveženje u pauzama - koji datum, koliko puta, sta od pića, koja količina?
3) Ručak za učesnike - koji datum, kakvo posluženje (švedski sto ili
klasičan ručak),
4)Svečana večera - koji datum, da li mora navedeni restorani, da li mora
navedeni orkestar,
5)Smeštaj gostiju - da li mora navedeni hoteli, prevoz na relaciji
Beograd-NIš-Beograd putnička kola ili kombi za 200 gostiju? predlog,
autobus.
6)Muzički performans na otvaranju, mesto, datum, vreme, pojasnite mi
samo sta znaci muzika improvizacija u sopstvenoj režiji.

Za sva ostala pitanja stojim na raspolaganju,
Euroturs,
Miloš Marjanović
-1. Svečani koktel: Sreda 14.10.2015 u 12:30 h, očekivani broj gostiju: max 200, tip
posluženja je švedski sto uz asistenciju konobara koji donose i uslužuju piće gostima,
tip pića: više vrsta bezalkoholnog i alkoholnog pića, nema ograničenja u broju pića za
goste, tip hrane: bogat meni (razne vrste salata, pečurke, pitice, više tipova
suhomesnate hrane: salame, pršuta, beli slani sir, kačkavalj, roštilj sa više tipova
mesa: ćevapi, komadiči vešalice, kobasice..., više tipova slatkiša i kolača).
2. Osveženje u pauzama: Maksimalno 100 gostiju po danu. Hronologija usluženja:
Prvi dan (sreda, 14.10.2015) samo popodne, drugi dan (četvrtak, 15.10.2015) pre
podne i popodne, treći dan (petak, 16.10.2015) samo pre podne. Učesnici dobijaju
bonove koji im omogućavaju da imaju da imaju po jedno osveženje u pre podnevnom
odnosno popodnevnom terminu u skladu sa gore navedenom hronologijom
ponavljanja termina. Jedan bon za termin osveženja obuhvata: konzumacija jedne kafe
ili jednog čaja ili jedne čaše soka ili jedne čaše kisele vode. Takođe pre početka svake
naučne sesije predsedavajućima sesije treba obezbediti osveženje (četiri čaše na stolu,
1 l gustog soka 1 l gaziranog pića, 1 l kisele vode uvek prisutno na stolu). Ukupan
broj sesija tokom konferencije je aproksimativno 20.

3. Ručak za učesnike: Maksimalno 100 gostiju po danu (Gruba procena od 40 -100).
Ručak se organizuje drugog (četvrtak, 15.10.2015) i trećeg dana (petak, 16.10.2015)
konferencije. Posluženje: klasičan ručak i mogućnost izbora dva jela iz menija.
4. Svečana večera: Maksimalno 200 gostiju. Održava se drugog dana konferencije
(četvrtak, 15.10.2015). Preferiraju se navedeni restorani ali nisu obavezni. Orkestar
„Groš” je dugi niz godina tradicionalni orkestar svečane večere TELSIKS
konferencije te je i izrazita želja organizatora konferencije TELSIKS 2015 da i ove
godine učestvuje u svečanoj večeri. Naravno to nije strogo obavezno ali organzator
TELSIKS konferencije izrazito preferira taj orkestar.
5. Smeštaj gostiju i prevoz na relaciji Beograd-Niš-Beograd: U okviru
Konferencije Biće organizovan smeštaj za istaknute goste konferencije (procena je da
taj broj neće preći 20 osoba). Preferiraju se navedeni hoteli zbog kvalitetnog smeštaja
i blizine sa lokacijskim mestom održavanja konferencije (Elektronski fakultet) ali nisu
obavezni. Ako se eventualno ide na alternativu u smeštaju gostiju treba obezbediti
sličan kvalitet smeštaja i sličnu udaljenost od Elektronskog fakulteta. Što se tiče
prevoza na relaciji Beograd-Niš-Beograd procena je da će scenario biti maksimalno 2
vožnje u toku 24 h sa 1-3 istaknuta učesnika, što nameće zaključak da su putnička
kola dovoljna. Kao rezervna varijanta može se razmotriti mali kombi sa najviše 8
mesta ali je relativno mala verovatnoća da će ova varijanta biti primenjena.
6. Muzički performans na otvaranju. Organizator konferencije odustaje od ove
stavke na tenderu

PITANJA I ODGOVORI ZA JN 007/15
KONFERECIJA TELSIKS

Poštovani,
Molim da mi date odgovor na sledece pitanje vezano za JN br.007/15 :
1) Konferencija Telsiks 2015, stavka 5., specifikacija troškova, " Troškovi smeštaja i
prevoza specijalnih gostiju iz inostranstva - 20 osoba", naime, najam kombija ima jednu
cenu bez obzira da li vozi 1 ili 8 putnika, a cena smeštaja je po osobi, pa pošto su ove dve
stavke spojene u troškovima, molim da mi pomognete kako da se obračuna cena da ne bi
doslo do nesporazuma, primer ( cena prevoza za 8 ljudi je 10 din + cena smestaja za 8
ljudi je 8x10 din sto je 90 din / 9 ljudi = 10 din po jedinici mere, a ako ide 1 covek,cena
prevoza je 10 din + cena smestaja za 1 coveka je 10 din sto je 20 din / 1 osoba = 20 din.
po jedinici mere.
Predlog: Da se razdvoje troškovi prevoza i smeštaja.
S poštovanjem,
Euroturs
Miloš Marjanović

Postovani,
Mozete razdvojiti troskove prevoza i smestaja.
S postovanjem,

Radica Stanković
službenik za javne nabavke
Elektronski fakultet u Nišu
Tel: 063/1452-393

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Уговорена вредност:

1.500.000

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2015

Датум закључења уговора:

05.03.2015

Основни подаци о добављачу:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до завршетка
поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о
чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који ће одређивати
Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.

PITANJA I ODGOVORI ZA JN 008/15
Molimo Vas daza partiju -REKLAMNI MATERIJAL ZA POTREBE DEKANATAdostavite preciznije tehničke karakteristike za svih pet stavki---da bi smo mogli da za
tačno traženi artikal dostavimo svoju ponudu sa odgovarajućom cenom
Hvala

A S T R A G A L A N T-Valjevo
Mitrović Života-014 /22 4480

ODGOVOR ZA JN 008/15
1. Hemijska olovka plasticna, tezine 0.009 kg,dimenzije
13.8cm*1cm,sa stampom u 1 boji (po uzorku)
2. Olovka sa štampom,plasticna hemijska olovka.Tezina
0.0071 kg,Pakovanje 1000/50,Dimenijzija0.9*14.2(po uzorku)
3. Majice 196 gr.sa stampom u 2 boje (po uzorku)
4.Kalendar zidni trodelni,3*12 listova,format
30.5*42cm,prostor za ustamp.28*12.5cm( po uzorku)
5.Rokovnik B5,knjizni blok 80gr.ofset papir,minimum 240
strana,korica uradjena od materijala koji je pogodan za suvi
zig.( po uzorku)

Uzorak se moze videti u prostorijama Elektronskog fakulteta
, ul. Aleksandra Medvedeva 14, kancelarija 105, svakog
radnog dana od 08-15h
S postovanjem,
Radica Stankovic
sluzbenik za javne nabavke

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Уговорена вредност:

1.500.000

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2015

Датум закључења уговора:

05.03.2015

Основни подаци о добављачу:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до завршетка
поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о
чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који ће одређивати
Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу
Александра Медведева 14
18000 Ниш
Лице за контакт: Радица Станковић
Лице овлашћено за потписивање уговора: Проф. др Драган Јанковић
Матични број: 07215240
Шифра делатности: 85.42
ПИБ: 100232259
Телефон: 018/529-612; факс: 018/588-399
е mail: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
www.elfak.ni.ac.rs
Предмет јавне набавке: МРЕЖНА ОПРЕМА – ознака ОРН-32420000
Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење
понуда у складу са чланом 35. став 1. тачка 1.
Разлог за примену преговарачког поступка : Зато што у отвореном поступку није пристигла ни
једна прихватљива понуда.
Основни подаци о лицима којима ће наручилац упутити позив за подношење понуда и разлог
за упућивање позива тим лицима:
VERITAS DOO VERITAS D.O.O. sa sedištem u Nišu, ulica Nikole Pašića, broj 23A.

НАРУЧИЛАЦ ПОЗИВА САМО И СВЕ ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРOJ 002/15

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца: efinfo@elfak.ni.ac.rs
Врста наручиоца:

Просвета

Број и датум доношења одлуке: 30.04.2015
Врста предмета:

Отворени поступак

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
1.500.000

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Члан 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

Процењенa вредност јавне набавке:

1.000.000

Број примљених понуда:

1

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
02.03.2015

Период важења уговора:

05.03.2015

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ 100676371, кога
заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Остале информације:
12 месеци

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца: efinfo@elfak.ni.ac.rs
Врста наручиоца:

Просвета

Број и датум доношења одлуке: 30.04.2015
Врста предмета:

Отворени поступак

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
1.500.000

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Члан 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

Процењенa вредност јавне набавке:

1.000.000

Број примљених понуда:

1

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
02.03.2015

Период важења уговора:

05.03.2015

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ 100676371, кога
заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Остале информације:
12 месеци

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца: efinfo@elfak.ni.ac.rs
Врста наручиоца:

Просвета

Број и датум доношења одлуке: 30.04.2015
Врста предмета:

Отворени поступак

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
1.500.000

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Члан 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

Процењенa вредност јавне набавке:

1.000.000

Број примљених понуда:

1

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
02.03.2015

Период важења уговора:

05.03.2015

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ 100676371, кога
заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Остале информације:
12 месеци

Univerzitet u Nišu Elektronski
fakultet u Nišu

Aleksandra Medvedeva br. 14, 18000 Niš, Telefon:
(018) 529-105; faks (018) 588-399
e-mail: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
____________________________________________________________________________

Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti
broj 11/2015 – nabavka usluga osiguranja
studenata Elektronskog fakulteta u Nišu

septembar 2015. godine

ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU
1

javna nabavka broj 11/2015 – nabavka usluga osiguranja studenata

_____________________________________________________________________________
Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama(„Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015
i 68/2015) i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u
postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Sl. glasnik RS", br.
29/2013 i 104/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 11/2015 zavedene pod
brojem 08/03-011/15 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku koje je zavedeno pod
brojem 08/03-011/15-001, pripremljena je:
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 11/2015 – nabavka usluga
osiguranja studenata
Konkursna dokumentacija sadrži sledeća poglavlja:
I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI ............................................................................................. 4
1. Podaci o naručiocu ........................................................................................................................4
2. Vrsta postupka javne nabavke ......................................................................................................4
3. Predmet javne nabavke .................................................................................................................4
4. Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka ..........................................................4
5. Kontakt (lice ili služba).................................................................................................................4
II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE .................................................................................. 4
1. Predmet javne nabavke .................................................................................................................4
2. Partije ............................................................................................................................................4
III VRSTA, KVALITET I OPIS DOBARA ............................................................................................ 5
IV TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI ................................................................................ 6
V USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I
UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA ................................................. 6
Izjava podizvođača o ispunjavanju uslova iz čl. 75. Zakona u postupku javne nabavke male
vrednosti ............................................................................................................................................9
VI UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU ..................................................... 10
1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena ......................................................10
2. Naĉin na koji ponuda mora da bude sačinjena............................................................................10
3. Partije ..........................................................................................................................................11
4. Ponuda sa varijantama ................................................................................................................11
5. Način izmene, dopune i opoziva ponude ....................................................................................11
6. Uĉestvovanje u zajedniĉkoj ponudi ili kao podizvođač ..............................................................12
7. Ponuda sa podizvođačem ............................................................................................................12
8. Zajednička ponuda ......................................................................................................................12
9. Način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost
ponude .............................................................................................................................................13
10. Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi .................................13
11. Podaci o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili sluţbi teritorijalne autonomije
ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama,
zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl., a koji su vezani za izvršenje
ugovora o javnoj nabavci ................................................................................................................
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12. Podaci o vrsti, sadrţini, naĉinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza
ponuđača .........................................................................................................................................14
13. Zaštita poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i
njihove podizvođače .......................................................................................................................15
14. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude .......................................15
15. Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača odnosno
njegovog podizvođača ....................................................................................................................15
16. Dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza ponuđača koji se nalaze na spisku
negativnih referenci ........................................................................................................................16
17. Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora, elementi kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje
ugovor i metodologija za dodelu pondera za svaki element kriterijuma ........................................16
18. Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naruĉilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada
postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ...............................................................16
19. Poštovanje obaveza koje proizilaze iz važećih propisa ............................................................16
20. Korišćenje patenta i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
16
21. Naĉin i rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača .................................................17
22. Rok u kojem će ugovor biti zaključen ......................................................................................17
VII OBRAZAC PONUDE ..................................................................................................................... 18
1) opšti podaci o ponuđaču .............................................................................................................18
2) ponudu podnosi: .........................................................................................................................18
3) podaci o podizvođaču .................................................................................................................18
4) podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi .....................................................................................19
5) cena i ostali relevantni podaci ....................................................................................................20
VIII MODEL UGOVORA .................................................................................................................... 21
IX OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE ........................................................................... 24
X OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI ............................................................................ 25
XI OBRAZAC MENIČNOG OVLAŠĆENJA ...................................................................................... 26
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I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naruĉiocu
Naručilac: Elektronski fakultet u Nišu
Adresa: Aleksandra Medvedeva broj 14, 18000
Niš
Internet stranica: www.webmail.elfak.ni.ac.rs
2. Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa
Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.
3. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke je usluga osiguranja studenata Elektronskog fakulteta u Nišu.
Oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 66510000 – usluge osiguranja
4. Cilj postupka
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci .
5.Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka
Nije u pitanju rezervisana javna nabavka.
6.Kontakt (lice ili služba)
Lice za kontakt: Radica Stanković
E - mail adresa: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs.

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke je usluga osiguranja studenata Elektronskog fakulteta u Nišu.
Oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 66510000 – usluge osiguranja
1. Partije
Nabavka nije oblikovana po partijama.
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III VRSTA, KVALITET I OPIS USLUGA
Dobavljaĉ se obavezuje da u prostorije Naručioca pruţi usluge osiguranja koje su određena
sledećom specifikacijom:
1.000.000,00 dinara
- trajni invaliditet
500.000,00 dinara
- smrt usled nezgode
250.000,00 dinara
- smrt usled bolesti
350.000,00 dinara
- troškovi lečenja
300,00 dinara
- dnevna naknada
1. 100,00 dinara
- bolniĉki dan
-

-

Usluga koja je predmet ove nabavke mora biti izvršena na visokom profesionalnom
nivou, struĉno i kvalitetno, u skladu sa normativima, standardima i propisima koji važe
za ovu vrstu usluga.
Osiguranje se zaključuje, odnosno važi 24 časa dnevno, za vreme nastave i raspusta, kod
kuće, svuda i na svakom mestu, tokom cele godine.
Premija osiguranja ugovara se za 1200 studenata.
Usluge osiguranja, koje su predmet ove javne nabavke, nabavljaju se za period od
01.10.2015. – 30.09.2016.
Redni
Osigurani slučajevi
broj
1.
Trajni invaliditet

Osigurana suma
(u dinarima)
1.000.000,00

2.

Smrt usled nezgode

500.000,00

3.

Smrt usled bolesti

250.000,00

4.

Troškovi leĉenja

350.000,00

5.

Dnevna naknada

300,00

6.

Bolniĉki dan

1.100,00

Godišnja premija po studentu (u dinarima)

Ukupna cena za 1200 studenata bez PDV-a: ___________ dinara
Rok isplate štete :_____ dana od dana prijema zahteva sa potrebnom dokumentacijom
Napomena: broj od 1200 studenata je okvirni broj koji se očekuje. Tačan broj studenata znaće se
nakon završenog upisa, i konačan obračun i plaćanje premije izvršiće se prema tom broju.
U ponuđenu cenu treba uračunati sve ostale popuste (bonuse, gratise i sl.).
Ovaj obrazac je neophodno popuniti i dostaviti Naručiocu. Obrazac u kome nisu popunjeni
neki od traţenih podataka će biti razlog odbijanja ponude.
potpis
ovlašćenog lica ponuđaĉa
Dana ______________

5

M.P.

______________________________________

ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU
javna nabavka broj 11/2015 – nabavka usluga osiguranja studenata
_____________________________________________________________________________

IV TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI
Konkursna dokumentacija ne sadrži tehničku dokumentaciju ni planove.

V USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76.
ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA
Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove
za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, i to:
1)
Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1.
tač. 1) Zakona);
2)
Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela
protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1.
tač. 2) Zakona);
3)
Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);
4)
Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne
nabavke (čl. 75. st. 1. tač. 5) Zakona) ...................(navesti dozvolu za obavljanje delatnosti koja je
predmet javne nabavke);
Napomena:
Naručilac je dužan da od ponuđača zahteva da poseduje važeću dozvolu nadležnog organa za
obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, u slučaju da je takva dozvola predviđena
posebnim propisom. Naime, ovaj uslov naručilac je dužan da traži samo u onim postupcima u
kojima je za obavljanje delatnosti koja je predmet konkretne javne nabavke potrebno da ponuđač
ima dozvolu nadležnog organa, s obzirom da je takva dozvola posebnim propisom određena kao
obavezna. Značajno je da dozvola koju ponuđač treba da dostavi mora biti važeća, s tim da u ovom
slučaju nije bitan momenat izdavanja dozvole. Iz navedenih razloga, prilikom sačinjavanja
konkursne dokumentacije, naručilac je dužan da ispita pozitivne zakonske propise iz oblasti iz koje
je predmet javne nabavke, te da ukoliko su dozvole neophodne, jasno u konkursnoj dokumentaciji
navede koje su dozvole neophodne i način dokazivanja važenja dozvole.
5)
Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje
proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine,
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kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st.
2. Zakona).

1.2.

Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora da ispuni dodatne
uslove za uĉešće u postupku javne nabavke, definisane čl. 76. Zakona, i to:
1.2.1.

1.3.
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Da ima sistem poslovanja usaglašen sa standardom ISO 9001.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač
mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona i uslov iz člana 75. stav
1. tačka 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.

ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU
javna nabavka broj 11/2015 – nabavka usluga osiguranja studenata
1.4. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne
uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
Uslov iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je
povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA
Ispunjenost obaveznih i dodatnih uslova za uĉešće u postupku predmetne javne nabavke, u
skladu sa ĉl. 77. stav 4. Zakona, ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave (Obrazac izjave
ponuđača, dat je u poglavlju V odeljak 3.), kojom pod punom materijalnom i kriviĉnom
odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za uĉešće u postupku javne nabavke iz ĉl. 75. i 76.
Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom, i dostavljanjem dokaza koji su pobrojani u
taĉki 2. Uputstva ponuđačima kako da sačine ponudu.
Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ,overena pečatom i
overena kod nadleţnog državnog organa. Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar
kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje,
potpisano od strane lica koje je upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog
lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača,overena peĉatom i overena kod nadležnog državnog
organa.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da dostavi Izjavu
podizvođača (Obrazac izjave podizvođača, dat je u poglavlju V odeljak 3.), potpisanu od strane
ovlašćenog lica podizvođača ,overenu pečatom i overenu kod nadležnog državnog organa.
Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traţi od ponuđača, čija je ponuda
ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza o
ispunjenosti uslova.
Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 dana, ne dostavi
na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naruĉilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
Ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama
nadležnih organa.
Ponuđač je duţan da bez odlaganja pismeno obavesti naruĉioca o bilo kojoj promeni u vezi sa
ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno
zakljuĉenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na
propisani način.
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OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA

U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću,
kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću
IZJAVU
Ponuđač _____________________________________________ [navesti naziv ponuđača] u
postupku javne nabavke broj 11/2015 – nabavka usluga osiguranja studenata, ispunjava sve uslove
iz ĉl. 75. i 76. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu
nabavku, i to:
1. Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2. Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela
protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3. Ponuđačje izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima
Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji);
4. Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i
uslovima rada, zaštiti životne sredine i nije mu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na
snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponude;
5. Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke –
dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova osiguranja.

6. Ponuđač ispunjava dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, definisane čl. 76.
Zakona, i to:
5.1. Da ima sistem poslovanja usaglašen sa standardom ISO 9001.

Potpis
ovlašćenog lica ponuđača
Dana ______________

M.P.

______________________________________

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane
ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača,overena pečatom i overena kod nadležnog
državnog organa (overen potpis u sudu, opštini ili kod drugog nadležnog organa).
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Izjava podizvođača o ispunjavanju uslova iz čl. 75. Zakona u postupku javne
nabavke male vrednosti

U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću,
kao zastupnik podizvođača, dajem sledeću

IZJAVU
Podizvođač____________________________________________[navesti
naziv
podizvođača] u postupku javne nabavke broj 11/2015 – nabavka usluga osiguranja studenata,
ispunjava sve uslove iz čl. 75. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za
predmetnu javnu nabavku, i to:
1. Podizvođač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2. Podizvođač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od kriviĉnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za kriviĉna dela protiv privrede, krivična dela
protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3. Podizvođač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne daţbine u skladu sa propisima
Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji).

Potpis
ovlašćenog lica podizvođača
Dana ______________

M.P.

______________________________________

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od strane
ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača,overena pečatom i overena kod nadležnog
državnog organa (overen potpis u sudu, opštini ili kod drugog nadležnog organa).
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VI UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena
Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.
2. Način na koji ponuda mora da bude sačinjena
Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na
naĉin da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o
grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedniĉkoj ponudi.
Neophodno je da ponuda bude uvezana.
Ponudu dostaviti na adresu: Elektronski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva broj 14,
18000 Niš, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku - broj 11/2015 – nabavka usluga
osiguranja studenata - NE OTVARATI”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena
od strane naruĉioca do 10.09.2015. godine do 09 časova, a javno otvaranje će se sprovesti istog dana
u 09:30 časova.
Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda
nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko
je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi
o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.
Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je
primljena po isteku dana i sata do kojeg se ponude mogu podnositi, smatraće se neblagovremenom.
Ponuda mora da sadrži:
1. Izjavu (Obrazac izjave ponuđača, dat je u poglavlju V odeljak 3.), kojom pod punom
materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku
javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom, i dokaze o
ispunjenosti dodatnih uslova, i to:
2.
3.
4.
5.
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popunjen, potpisan i overen obrazac ponude,
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fotokopiju potvrde o registraciji menice,
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6. fotokopiju OP obrasca ponuđača
7. fotokopiju kartona deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa raĉuna
ponuđača
8. popunjen, potpisan i overen obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
9. potpuno popunjen i overen obrazac iz trećeg poglavlja ove konkursne dokumentacije
10. i druge dokumente propisane konkursnom dokumentacijom.
Ukoliko Ponuđač ne dostavi neki od dokumenata propisanih taĉkama 6. i/ili 7. Naručilac nije
dužan da odbije takvu ponudu.
Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da
obrasce date u konkursnoj dokumentaciji potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe
ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će potpisivati i peĉatom
overavati obrasce date u konkursnoj dokumentaciji, izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje
izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću (npr. Izjava o nezavisnoj ponudi, Izjava o
ispunjavanju uslova iz ĉl. 75 i 76. Zakona), koji moraju biti potpisani i overeni peĉatom od strane
svakog ponuđača iz grupe ponuđača. U slučaju da se ponuđači opredele da jedan ponuđač iz grupe
potpisuje i pečatom overava obrasce date u konkursnoj dokumentaciji (izuzev obrazaca koji
podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću), navedeno treba
definisati sporazumom kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na
izvršenje javne nabavke, a koji ĉini sastavni deo zajedniĉke ponude saglasno ĉl. 81. Zakona.
3. Partije
Predmet nabavke nije podeljen po partijama.
4. Ponuda sa varijantama
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
5. Naĉin izmene, dopune i opoziva ponude
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na
naĉin koji je određen za podnošenje ponude.
Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta
naknadno dostavlja.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Elektronski fakultet u Nišu,
Aleksandra Medvedeva broj 14, Niš sa naznakom:
„Izmena ponude za javnu nabavku broj 11/2015 – nabavka usluga osiguranja studenata NE OTVARATI” ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku broj 11/2015 – nabavka usluga osiguranja studenata NE OTVARATI” ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku broj 11/2015 – nabavka usluga osiguranja studenata NE OTVARATI” ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku – broj 11/2015 – nabavka usluga osiguranja
studenata - NE OTVARATI”.
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Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu
podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznaĉiti da se radi o grupi ponuđača i navesti
nazive i adresu svih uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne moţe da povuče niti da menja svoju
ponudu.
6. Uĉestvovanje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj
ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
U Obrascu ponude (poglavlje VII), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno
da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.
7. Ponuda sa podizvođačem
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (poglavlje
VII) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će
poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti
preko podizvođača.
Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično
izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zakljuĉen između naruĉioca i ponuđača koji podnosi
ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.
Ponuđaĉ je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u
poglavlju V konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova
(Obrazac izjave iz poglavalja V odeljak 3.).
Ponuđač u potpunosti odgovara naruĉiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke,
odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.
Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi
utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.
8. Zajednička ponuda
Ponudu može podneti grupa ponuđača.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti
sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne
nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) do 6) Zakona i to podatke o:
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ĉlanu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati
grupu ponuđača pred naručiocem, 
ponuđaču koji će u ime grupe potpisivati obrasce iz konkursne dokumentacije, ukoliko ih
neće potpisivati svi ponuđači iz grupe, 
ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor, 
ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja, 
ponuđaču koji će izdati račun, 
računu na koji će biti izvršeno plaćanje, 
obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora. 
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Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u
poglavlju V konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova
(Obrazac izjave iz poglavlja V odeljak 3.).
Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograniĉeno solidarno prema naručiocu.
Zadruga moţe podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedniĉku
ponudu u ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o
javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedniĉku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne
nabavke i ugovora o javnoj nabavci neogranipčeno solidarno odgovaraju zadrugari.
9. Način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi
prihvatljivost ponude
9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.
Vrednost ugovorenih usluga će se isplaćivati u roku od 45 dana od dana dostavljanja računa za
pružene usluge Naručiocu. U slučaju da Naručilac ne plati račun do dva dana pre isteka roka,
Pružalac usluge je dužan da dva dana pre isteka roka obavesti finansijku službu Naručioca o
neizmirenim obavezama, i da po potrebi ponovo fakturiše neplaćene račune.
Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.
Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

9.2. Zahtevi u pogledu garantnog roka
Nema zahteva u garantnom roku.
9.3. Zahtev u pogledu roka važenja ponude
Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.
U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od
ponuđača produženje roka važenja ponude.
Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.
10. Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi
Jediniĉne cene moraju biti iskazane u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa
uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se
za ocenu ponude uzimati u obzir zbir cena bez poreza na dodatu vrednost iz specifikacije,
odnosno poglavlja III VRSTA KVALITET I OPIS USLUGE .
Jedinične cene su fiksne i ne mogu se menjati.
Ako je u ponudi iskazana neuobiĉajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom
92. Zakona.
Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo
odvojeno iskaže u dinarima.

11. Podaci o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili službi teritorijalne
autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o
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poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl.,
a koji su vezani za izvršenje ugovora o javnoj nabavci
Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i
privrede i nadležnim organima lokalne samouprave.
Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u
Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada,
zapošljavanja i socijalne politike.
12. Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja
ispunjenja obaveza ponuđača
12. 1. Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost
ponude i to sopstvenu menicu koja je popunjena na iznos od 10 % od ukupne cene osiguranja, koja
mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Ponuđač je dužan da popuni
podatke o remitentu- poveriocu u polju menice posle reĉi „po naredbi“, i to reĉima „Medicinskog
fakulteta u Novom Sadu“. Menica mora biti overena peĉatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za
zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno meniĉno ovlašćenje – pismo (obrazac u
prilogu - poglavlje XI), sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne cene osiguranja. Ukoliko ponuđač
dostavi menicu koja je propisno registrovana, potpisana od strane ovlašćenog lica i overena peĉatom, ali
nije popunjen iznos i remitent, ponuda ipak neće biti odbijena, ali Naruĉilac moţe pozvati ponuđača da
propisno popuni podatke ili da dostavi novu propisno popunjenu menicu, u roku koji ne moţe biti duţi od
dva dana od dana prijema Naruĉioĉevog poziva putem elektronske pošte. Ukoliko ponuđač u propisanom
roku ne dostavi novu menicu ili ne izvrši tražene ispravke, Naručilac može odbiti njegovu ponudu i
naplatiti dostavljenu menicu za ozbiljnost ponude. Ove odredbe služe smanjenju mogućnosti zloupotrebe
menica.
Naruĉilac će unovĉiti menicu datu uz ponudu ukoliko:
1. ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu;
2. ponuđač ĉija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, u
roku od pet dana od dana prijema pisanog poziva Naruĉioca ne dostavi na uvid original ili
overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza koje Naruĉilac zahteva,
3. ponuđač kome je dodeljen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci;
4. ponuđač kome je dodeljen ugovor ne podnese sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla
u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Naruĉilac će vratiti menice ponuđačima sa kojima nije zaključen ugovor, po zakljuĉenju
ugovora sa izabranim ponuđačem.
Ukoliko ponuđač ne dostavi sredstvo obezbeđenja ponuda će biti odbijena.
12.2. Izabrani ponuđač pre potpisivanja ugovora dostavlja sredstvo finansijskog obezbeđenja
za dobro izvršenje posla i to sopstvenu menicu koja je popunjena na iznos od 10% od ukupne cene
osiguranja, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije.
Ponuđač je dužan da popuni podatke o remitentu- poveriocu u polju menice posle reĉi „po naredbi“,
i to reĉima: „Medicinskog fakulteta u Novom Sadu“. Menica mora biti overena pečatom i potpisana
od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno
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menično ovlašćenje – pismo (obrazac će biti dostavljen uz poziv za zakljuĉenje ugovora), sa
naznačenim iznosom 10% od ukupne cene osiguranja. Ukoliko ponuđač dostavi menicu koja je
propisno registrovana, potpisana od strane ovlašćenog lica i overena peĉatom, ali nije popunjen
iznos i remitent, ponuda ipak neće biti odbijena, ali Naruĉilac moţe pozvati ponuđača da propisno
popuni podatke ili da dostavi novu propisno popunjenu menicu, u roku koji ne može biti duži od dva
dana od dana prijema Naručiočevog poziva putem elektronske pošte. Ukoliko ponuđač u
propisanom roku ne dostavi novu menicu ili ne izvrši tražene ispravke, Naručilac može odbiti
njegovu ponudu i naplatiti dostavljenu menicu za ozbiljnost ponude. Ove odredbe služe smanjenju
mogućnosti zloupotrebe menica. Menica za dobro izvršenje posla je naplativa u slučajevima
predviđenim ugovorom o javnoj nabavci.
13. Zaštita poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na
raspolaganje, uključujući i njihove podizvoađače
Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naruĉilac stavlja na raspolaganje.
14. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku (neposredno na pisarnicu naruĉioca, putem
pošte na adresu naruĉioca ili elektronske pošte na e-mail radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs ) tražiti
od naruĉioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana
pre isteka roka za podnošenje ponude.
Naruĉilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za
dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom
obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, broj 11/2015 – nabavka usluga
osiguranja studenata“.
Ako naruĉilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda, duţan je da produţi rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produţenju
roka za podnošenje ponuda.
Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naruĉilac ne može da menja niti da
dopunjuje konkursnu dokumentaciju.
Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije
dozvoljeno.
Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se iskljuĉivo na naĉin određen članom 20.
Zakona.
15. Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod
ponuđača odnosno njegovog podizvođača
Posle otvaranja ponuda naručilac moţe prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku
zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i
upoređivanju ponuda, a moţe da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača
(ĉlan 93. Zakona).
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Ukoliko naruĉilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu
(uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naruĉilac će ponuđaču ostaviti primereni rok
da postupi po pozivu naruĉioca, odnosno da omogući naruĉiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i
kod njegovog podizvođača.
Ukoliko ponuđač ne postupi na naĉin i u roku propisanim prethodnim stavom, Naruĉilac
može odbiti njegovu ponudu.
Naruĉilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke raĉunskih grešaka uoĉenih
prilikom razmatranja ponude po okonĉanom postupku otvaranja.
U sluĉaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.
Ukoliko se ponuđač ne saglasi sa ispravkom raĉunskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu
odbiti kao neprihvatljivu.
16. Dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza ponuđača koji se nalaze na
spisku negativnih referenci
Ponuđač koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, u
skladu sa ĉlanom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije istovrstan
predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuđaču bude dodeljen ugovor, dužan je da pre
zaključenja ugovora preda naruĉiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti
sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla
izdaje se u visini od 15%, od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30
(trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora
promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje
posla mora da se produži.
1. 17. Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora, elementi kriterijuma na osnovu kojih se
dodeljuje ugovor i metodologija za dodelu pondera za svaki element kriterijuma
Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“
18. Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji
kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera
Ukoliko nakon izvršenog rangiranja, dve ili više ponuda imaju isti cenu,
biće izabrana ponuda sa se kraćim rokom isplate štete. Ako i tada postoje identične ponude
pristupiće se sistemu žrebanja..
19. Poštovanje obaveza koje proizilaze iz važećih propisa
Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom
odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,
zapošljavanju i uslovima rada i zaštiti životne sredine. (Obrazac izjave iz poglavlja V odeljak 3.).
20. Korišćenje patenta i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine
trećih lica
Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne
svojine trećih lica snosi ponuđač.

17

ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU
javna nabavka broj 11/2015 – nabavka usluga osiguranja studenata
_____________________________________________________________________________
21. Način i rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača
Zаhtev zа zаštitu prаvа može dа podnese ponuđаč, odnosno svаko zаinteresovаno lice koji ima interes za
dodelu ugovora, (odnosno okvirnog sporazuma) u ovom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi
mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona o javnim nabavkama (u
dаljem tekstu: podnosilаc zаhtevа).
Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev
za zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e-mail radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
faksom na broj 018/588-399 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom.
Zаhtev zа zаštitu prаvа može se podneti u toku celog postupkа jаvne nаbаvke, protiv svаke rаdnje nаručiocа,
osim аko Zаkonom o jаvnim nаbаvkаmа nije drugаčije određeno.
Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili
konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca tri dana pre isteka
roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa
članom 63. stav 2. ovog zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste
nije otklonio.
Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje
ponuda, a nakon isteka roka iz stava 4. ovog odeljka (rok iz stava 3. člana 149. ZJN), smatraće se
blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora (odnosno odluke o zaključenju okvirnog sporazuma) i odluke o
obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je pet dana od dana objavljivanja odluke na
Portalu javnih nabavki (odnosno donošenja odluke o dodeli ugovora na osnovu okvirnog sporazuma u skladu
sa članom 40a Zakona o javnim nabavkama)Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje
naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za
njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz stava 4. i 5. ovog odeljka (rokovi iz stava 3. i 4.
člana 149. ZJN), a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. Ako je u istom postupku javne
nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu
osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja
prethodnog zahteva. Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih
nabavki i na svojoj internet stranici najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava,
koje sadrži podatke iz Priloga 3LJ uz ZJN. Podnosilаc zаhtevа zа zаštitu prаvа je dužаn dа nа rаčun budžetа
Republike Srbije uplаti tаksu u iznosu od 60.000 dinara. Broj rаčunа: (broj- 840-30678845-06), Poziv nа
broj: (broj ili oznaka javne nabavke), Svrhа plаćаnjа: ZZP, Naziv naručioca, broj ili oznaka javne nabavke
Korisnik: Budžet Republike Srbije. Postupak zaštite prava u psotupcima javnih nabavki propisan je čl. 138.
do 167. ZJN.

22. Rok u kojem će ugovor biti zakljuĉen
Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od
8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz ĉlana 149. Zakona.
U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naruĉilac moţe zaključiti ugovor pre isteka roka
za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.
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VII OBRAZAC PONUDE
Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku broj 11/2015 –
nabavka usluga osiguranja studenata.
1)opšti podaci o ponuđaču
Naziv ponuđača:
Adresa ponuđača:
Matični broj ponuđača:
PIB:
Ime osobe za kontakt:
Elektronska adresa ponuđača (e-mail):
Telefon:
Telefaks:
Broj računa ponuđača i naziv banke:
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
2) ponudu podnosi:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa
podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) podaci o podizvođaču
1)

Naziv podizvođača:
Adresa:
Matični broj:
Poreski
identifikacioni
broj: Ime osobe za kontakt:
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač:
Deo predmeta nabavke koji će
izvršiti podizvođač:

2)
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Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač:
Deo predmeta nabavke koji će
izvršiti podizvođač:
Napomena:
Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima
veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju
primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

4) podaci o uĉesniku u zajedniĉkoj ponudi
1)

Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski
identifikacioni
broj: Ime osobe za kontakt:

2)

Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski
identifikacioni
broj: Ime osobe za kontakt:

3)

Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski
identifikacioni
broj: Ime osobe za kontakt:
Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedniĉku
ponudu, a ukoliko ima veći broj uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni
obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je uĉesnik u zajedniĉkoj
ponudi.
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5) cena i ostali relevantni podaci
Rok i nađin plaćanja

U celosti do 45 dana od dana dostavljanja fakture

Rok važenja ponude

__ dana (ne kraći od 30 dana)

Period osiguranja
Ukupna cena bez PDV-a za jednog
studenta
Ukupna cena bez PDV-a za 1200
studenata

Od 01.10.2015. do 30.09.2016.godine
_______ dinara bez PDV-a
_______ dinara bez PDV-om

Rok isplate štete :___dana
od dana prijema zahteva sa
potrebnom
dokumentacijom
Potpis
ovlašćenog lica ponuđača
Dana ______________

M.P.

______________________________________

Napomena: broj od 1200 studenata je okvirni broj koji se očekuje. Tačan broj studenata znaće se nakon završenog
upisa, i konačan obračun i plaćanje premije izvršiće se prema tom broju.
U ponuđenu cenu treba uračunati sve ostale popuste (bonuse, gratise i sl.).
Napomene: Obrazac ponude ponuđačmora da popuni, overi peĉatom i potpiše, ĉime potvrđuje da su taĉni
podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedniĉku ponudu, grupa ponuđača može da se
opredeli da obrazac ponude potpisuju i peĉatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da
odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.
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VIII MODEL UGOVORA
Elektronski fakultet u Nišu
Aleksandra Medvedeva broj 14, 18000 Niš
Broj:

UGOVOR
o javnoj nabavci male vrednosti
broj 11/2015
Zaključen dana _______________________, između:
ELEKTRONSKOG FAKULTETA U NIŠU
Aleksandra Medvedeva broj 14,
Niš PIB 100232259
MB 07215240
koje zastupa dekan prof. dr Dragan
Janković (u daljem tekstu: Naručilac) s
jedne strane,

1.

i
2.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
PIB ___________________
MB _____________________
Broj računa: ____________________. Naziv banke: ___________________
koje zastupa ______________________
(u daljem tekstu: Pružalac usluga), sa druge strane.
-

-

da je Naruĉilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12)
i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo postupak javne
nabavke male vrednosti , broj 11/2015, čiji je predmet usluga osiguranja studenata 66510000
usluge osiguranja
da je Pružalac usluga dostavio ponudu, broj _______________ od _____2015 godine, sa
odgovarajućim prilozima
da je Naruĉilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj __________________ od
_______2015. godine.
Član 1.

Predmet ovog ugovora je usluga osiguranja studenata, za potrebe Medicinskog fakulteta u
Novom Sadu, (u daljem tekstu: usluga), prema konkursnoj dokumentaciji Naručioca, broj
__________________ i prihvaćenoj ponudi Izvođača, broj ______________ od __________.2015.
godine, koje ĉine sastavni deo ovog ugovora.
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Uslugom osiguranja po ovom ugovoru obuhvaćeni su: trajni invaliditet, smrt usled nezgode,
smrt usled bolesti, troškovi lečenja, dnevna naknada i bolnički dan.
Član 2.
Cena usluge iz člana 1. ovog ugovora, odnosno premija osiguranja za jednog studenta iznosi
_______ dinara bez uraĉunatog poreza na premiju , odnosno za 1200 studenata iznosi
_____________ dinara bez uračunatog poreza na premiju.
Ugovorena cena, odnosno premija, je fiksna i ne može se menjati tokom realizacije ovog
ugovora.
Izuzetno, ugovorne strane tokom trajanja ugovora o osiguranju sporazumno mogu menjati
vrste, premiju i naĉin osiguranja u sluĉaju ako Naručilac u osiguranje uključuje nove studente ili
smanjuje broj studenata.
Redni
Osigurani sluĉajevi
broj
1.
Trajni invaliditet

Osigurana suma
(u dinarima)
1.000.000,00

2.

Smrt usled nezgode

500.000,00

3.

Smrt usled bolesti

250.000,00

4.

Troškovi lečenja

350.000,00

5.

Dnevna naknada

300,00

6.

Bolniĉki dan

1.100,00

Godišnja premija po studentu (u dinarima)
Godišnja premija za 1200 studenata (u dinarima)
Član 3.
Izvršilac se obavezuje da uslugu koja je predmet ovog ugovora, izvrši, na visokom
profesionalnom nivou, stručno i kvalitetno, u ugovorenom roku, u skladu sa ponudom, konkursnom
dokumentacijom, normativima, standardima i propisima koji važe za ovu vrstu posla.
Ukoliko Pružalac usluga ne postupi na naĉin propisan predhodnim stavom ovog ĉlana,
Naručilac ima pravo da raskine ugovor i da naplati ugovornu kaznu u vrednosti od 10% od ukupne
ugovorene cene bez PDV.
Ĉlan 4.
Naručilac se obavezuje da plaćanje usluge iz člana 1. ovog ugovora izvrši na tekući račun
Izvršioca, broj: ____________________, kod ____________________ banke, u roku od 45 dana, od
dana prijema fakture.
Član 5.
Ovaj ugovor se zaključuje za period od 01.10.2015. do 30.09.2016.godine .
Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana može, u pisanoj formi, da otkaţe
ugovor, pre isteka roka iz stava 1. ovog ĉlana, uz otkazni rok od 30 (trideset) dana.
Otkazni rok teče od dana prijema otkaza.
Izuzetno, ugovorne strane se mogu sporazumeti da produţe rok važenja ovog ugovora
najduže za 3 (tri) meseca, zbog potrebe obezbeđenja kontinuiteta u pruţanju osiguravajuće zaštite u
situaciji kad Naručilac nije u mogućnosti da na drugi naĉin obezbedi zaključenje osiguranja u
postupku njegove javne nabavke za naredni period.
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Član 6.
Ugovorne strane su saglasne da se na sve međusobne odnose, koji nisu definisani ovim
ugovorom, neposredno primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i propisa koji regulišu
materiju osiguranja.
Član 7.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove rešavaju sporazumno.
Ukoliko to nije moguće, ugovaraju mesnu nadleţnost stvarno nadležnog suda u Novom
Sadu.
Član 8.
Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana
zadrţava po 2 (dva) primerka
Za Naručioca
Za Pružaoca usluga
dekan
_________________________
_______________________
Prof. dr Dragan Janković
Ovaj model ugovora predstavlja sadržinu ugovora koji će biti zaključen sa izabranim
ponuđačem, i Naručilac će, ukoliko ponuđač bez opravdanih razloga odbije da zaključi ugovor o
javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen, Upravi za javne nabavke dostaviti dokaz
negativne reference, odnosno ispravu o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u
postupku javne nabavke.
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IX OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač__________________________ [navesti
naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u
tabeli:
VRSTA TROŠKA

IZNOS TROŠKA U RSD

UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi iskljuĉivo ponuđač i ne može tražiti od
naručioca naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naruĉioca, naruĉilac je
duţan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa
tehniĉkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod
uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno
Potpis
ovlašćenog lica ponuđaĉa
Dana ______________
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X OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona, (naziv ponuđača-_____________________________________________)

daje sledeću:

IZJAVU
O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i kriviĉnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku
javne nabavke broj 11/2015 – nabavka usluga osiguranja studenata, podneo nezavisno, bez
dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Potpis
ovlašćenog lica ponuđača
Dana ______________

M.P.

______________________________________

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi,
naruĉulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna
za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća
u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo
konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.
Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije
predstavlja negativnu referencu, u smislu ĉlana 82. stav 1. tačka 2) Zakona.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog
lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
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XI OBRAZAC MENIČNOG OVLAŠĆENJA
DUŢNIK: ____________________
Sedište: _______________________
Matični broj: _________________________
PIB: _______________________
Tekući račun: _________________________
Kod banke: __________________________
IZDAJE

MENIČNO OVLAŠĆENJE ZA OZBILJNOST PONUDE
u postupku javne nabavke broj 11/2015 – nabavka usluga osiguranja studenata
Predajemo 1 (jednu) sopstvenu menicu, serije _______________ i ovlašćujemo Medicinski fakultet u
Novom Sadu, kao Poverioca, da predatu menicu moţe popuniti na iznos od ____________ dinara, a po
osnovu garancije za ozbiljnost ponude.
Ovlašćujemo Elektronski fakultet u Nišu, kao Poverioca, da u svoju korist bezuslovno i neopozivo,
„Bez protesta“ i troškova, vansudski, može izvršiti naplatu sa svih raĉuna Dužnika, ukoliko Dužnik:
1. ponuđaĉ nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuĉe, opozove ili izmeni svoju ponudu;
2. ukoliko ponuđaĉ ĉija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, u
roku od pet dana od dana prijema pisanog poziva Naručioca ne dostavi na uvid original ili overenu
kopiju svih ili pojedinih dokaza koje Naruĉilac zahteva,
3. ponuđaĉ kome je dodeljen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci;
4. ponuđaĉ kome je dodeljen ugovor ne podnese sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla u skladu
sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.
Ovlašćujem banku kod koje imamo raĉun da naplatu-plaćanje izvrši na teret svih naših računa, kao i
da podneti nalog za naplatu zavede u raspored čekanja u slučaju da na računu uopšte nema ili nema dovoljno
sredstava ili zbog poštovanja prioriteta u naplati sa raĉuna. Dužnik se odriče prava na povlačenje ovog
ovlašćenja, na opoziv ovog ovlašćenja, na stavljanje prigovora na zaduženje i na storniranje po ovom osnovu
za naplatu.
Menica je važeća i u slučaju da dođe do promene lica ovlašćenog za zastupanje i raspolaganje
sredstvima na tekućem računu Dužnika, statusnih promena, osnivanja novih pravnih subjekata od strane
Dužnika. Menica je potpisana od strane ovlašćenog lica za zastupanje, ĉiji se potpis nalazi u OP obrascu
Dužnika.
Na menici je stavljen pečat i potpis izdavaoca menice-trasanta.

M.P.

Dana ________2015. godine, u ________________.
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Dužnik - izdavalac menice
______________________
Potpis ovlašćenog lica za zastupanje

На основу члана 55.став 1. тачка 2), 57. и 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Универзитет у Нишу, Електронски
факултет у Нишу објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ : Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра
Медведева бр. 14, интернет страница www.elfak.ni.ac.rs
Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка услуга
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 011/2015 су услуге осигурање студената
за школску 2015/16 годину за потребе Електронског факултета у Нишу.

66510000 - Услуге осигурања, 66512100 – Услуге осигурања од незгоде

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација као и евентуалнe учињене измене и/или допуне
као и додатна појашњења конкурсне документације се могу преузети са Портала јавних набавки и
интернет странице Електронског факултета www.elfak.ni.ac.rs, односно биће достављена
електронском поштом по пријему захтева понуђача за достављање исте. Заинтересованим лицима
која упуте захтев за достављање конкурсне документације на факс: 018/588-399 или e-mail:
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs , иста ће бити достављена електронском поштом.
Начин подношења понуде и рок: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се
у затвореној коверти овереној печатом на адресу наручиоца: Универзитет у Нишу,
Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш са обавезном назнаком на
лицу коверте: "Понуда за јавну набавку услуга бр.011/2015- услуге осигурање студената за
школску 2015/16 годину “- не отварати, препоручено поштом или лично преко писарнице
Наручиоца ( канцеларија 11). На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона
понуђача. Понуде се достављају до 10.09.2015.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
10.09.2015.године у 09:30 часова , на Електронском факултету у Нишу у ул. Александра Медведева
бр.14 (канцеларија 104).
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу
овлашћења и исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора , односно о обустави поступка предметне јавне
набавке, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Лице за контакт:
Радица Станковић, службеник за јавне набавке 018/529-612.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ,
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
18000 НИШ, УЛ. АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА
БР. 14
http://www.elfak.ni.rs/

КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
У складу са чланом 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015), чланом 2. Правилникa о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС",
бр. 29/13 и 104/2013) и Одлуком о покретању број 08/03-012/15 од
20.05.2015. године, Комисија за јавну набавку, образована Решењем
наручиоца, брoj 0 8 / 0 3 - 0 1 2 / 1 5 - 0 0 1 од 20.08.2015. године, сачинила је
конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности добaра,
брoj 012/2015 – Капитално одржавање објеката на Електронском
факултета у Нишу, обликовано у 2 партије и то:
- I партија: Адаптација крова над ламелом ЛК
- II партија: Адаптација лабораторије у старој згради и
Адаптација просторије М1-12
Датум и време
Крајњи рок за подношење понуда
Јавно отварање понуда

Ниш, септембар 2015. године
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1
ПОДНОСИЛАЦ:
Назив: ______________________________________________________________
Адреса седишта: _____________________________________________________
Контакт особа: _______________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________
Телефакс: ___________________________________________________________
e-mail:_______________________________________________________________
ПРИМАЛАЦ:
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ,
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ул. Александра Медведева бр. 14, 18000 НИШ
(канцеларија бр. 11)

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА, БРОЈ 12/2015 –
Капитално одржавање објеката на Електронском факултету у Нишу,
обликовано у 2 партије и то:
I партија:Адаптација крова над ламелом ЛК,
II партија:Адаптација лабораторије у старој згради и Адаптација
просторије М1-12

(пожељно је заокружити за коју од наведених партија понуђач подноси понуду)

НЕ ОТВАРАТИ !
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Наручилац: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул.
Александра Медведева бр. 14, 18000 Ниш, http://www.elfak.ni.ac.rs/.
Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне
набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број 012/2015 су добра –
Капитално одржавање објеката, обликовано у 2 партије и то:
- I партија:Адаптација крова над ламелом ЛК,
- II партија: Адаптација лабораторије у старој згради и Адаптација
просторије М1-12
Контакт: Зоран Ђорђевић: 018/529-631, e-mail:zoran.djordjecic@yahoo.com и
Радица Станковић 018/529-612, e-mail: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs;
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке: Капитално одржавање објекта, обликовано је
у 2 партије и то:
I партија:Адаптација крова над ламелом ЛК,
II партија: Адаптација лабораторије у старој згради и Адаптација
просторије М1-12
Назив и ознака из општег речника набавке:
45260000-Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови
45262000-Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову
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III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
По позиву објављеном дана 10.09.2015.године за подношење понуда у
поступку јавне набавке мале вредности добара (ЈН бр. 012/2015) Капитално одржавање објеката, обликовано је у 2 партије и то:
- I партија:Адаптација крова над ламелом ЛК,
- II партија: Адаптација лабораторије у старој згради и Адаптација
просторије М1-12
КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА
САДРЖИ:
(Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину)
а) Изјаву понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико
понуђач самостално подноси понуду (за сваку партију посебно),
или
Изјаву понуђача и подизвођача – попуњену, печатом оверену и
потписану, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем (за сваку партију
посебно),
или
Изјаву групе понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану,
уколико понуду подноси група понуђача (за сваку партију посебно).
б) Образац понуде са спецификацијом добара - попуњен, печатом
оверен и потписан (за сваку партију посебно);
Понуђач је дужан да део конкурсне документације – Образац понуде са
спецификацијом добара попуни читко, оловком која не може бити
графитна, да сваку јединичну и укупну цену упише посебно за сваку
позицију у наставку реда, као и њихов производ и збир на местима
предвиђеним за то.
Напомена: Препорука наручиоца понуђачима је да при састављању понуде
не врше исправке јединичних цена.
в) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан (за сваку
партију посебно);
г) Средство обезбеђења за озбиљност понуде: 1 (једну) бланко соло
меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке
Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или
копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију
картона депонованих потписа (за сваку партију посебно);
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д) у случају подношења заједничке понуде, доставити СПОРАЗУМ, за
сваку партију посебно, којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који обавезно
садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства.
ђ) понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова
припреме понуде - попуњен, печатом оверен и потписан (за сваку партију
посебно).
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 обрасца трошкова припреме понуде није
обавезно.
е) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине,
понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да
изради, овери печатом, потпише и достави у склопу понуде (за сваку партију
посебно).
1.
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на
српском језику на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се
води поступак јавне набавке.
2.
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ
ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Универзитет
у Нишу, електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14,
(канцеларија број 11), најкасније до 21.09.2015 године до 09:00 часова,
непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана,21.09.2015. године,
по истеку рока за подношење понуда, у 09:30 часова, на Електронском
факултету у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14 (канцеларија број 104,
деканат).
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен
Образац број 1 Конкурсне документације и уписује назив, адресу седишта,
контакт особу, телефон, телефакс и e-mail подносиоца понуде - понуђача, назив
и адресу примаоца понуде: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у
Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14, (канцеларија број 11), редни број и
предмет јавне набавке за
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коју подноси понуду, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“. Пожељно је да понуђач
упише број и назив партије за коју подноси понуду.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Наручилац не одговара за оштећења коверте или
кутије настале у транспорту и за неадекватно достављење понуде.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним
словима (оловком која не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и
оверена печатом понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији
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 обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе
понуђача која претходно попуњена мора бити потписана и оверена печатом од
стране свагог понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из
групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији,
изузев Изјаве групе понуђача, наведено треба дефинисати споразумом којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача
потребно је назначити на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести
назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail свих понуђача
из групе понуђача.
3. ПАРТИЈЕ
Набавка је обликована у две партије. Понуђач може да поднесе понуду за
једну, две или све партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну
партију. У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, понуда мора
бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Свака партија је предмет посебног уговора.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни
или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на
коверти или на кутији, са навођењем редног броја и предмета јавне набавке на
коју се односи и текста „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење
понуда достави на адресу: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу,
ул. Александра Медведева бр. 14, 18000 Ниш (канцеларија бр. 11).
„Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности добара, број
012/2015 – Капитално одржавање објеката, обликовано у 2 партије, за
партију/је __________ - „НЕ ОТВАРАТИ“, или „Допуна понуде за поступак јавне
набавке мале вредности добара, број 012/2015 – Капитално одржавање
објеката, обликовано у 2 партије, за партију/је __________ - „НЕ ОТВАРАТИ“,
или „Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности добара, број
012/2015 – Капитално одржавање објеката, обликовано у 2 партије, за
партију/је __________ - „НЕ ОТВАРАТИ“, или „Измена и допуна понуде за по
ступак јавне набавке мале вредности добара, број 012/2015 – Капитално
одржавање објеката, обликовано у 2 партије, за партију/је __________ - „НЕ
ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта
понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на
кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу седишта свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.
6. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ
МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ
ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више
заједничких понуда.
У делу конкурсне документације Образац понуде са спецификацијом
добара и Модел уговора понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са
подизвођачем/има или као заједничку понуду.
7.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА

Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има
дужан је да у делу конкурсне документације Образац понуде са
спецификацијом добара и Модел уговора наведе назив и адресу седишта
подизвођача, док је у делу конкурсне документације Образац понуде са
спецификацијом добара дужан да наведе, поред назива и адресе седишта
подизвођача, и проценат укупне вредности набавке који ће поверити
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подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће
поверити подизвођачу, као и да достави обрасце и доказе тражене конкурсном
документацијом.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у
понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро
извршење посла и раскинути уговор.
Понуђач, oдносно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за
извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу,
односно у случају промене повериоца у уговорном односу, примењују се
одредбе чл. 436. – 453. Закона о облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ бр.
29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89 „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. Лист
СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља).
8.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације
Образац понуде са спецификацијом добара и Модел уговора
мора навести све понуђаче из заједничке понуде.
Саставни део заједничке понуде, за сваку партију посебно, поред
осталих образаца, тј. доказа тражених конкурсном документацијом, је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
предметне јавне набавке и који обавезно садржи податке о:
1)
члану групе који ће бити носилац посла, односно, поднети понуду и
заступати групу пред наручиоцем,
2)
понуђачу који у име групе потписује уговор,
3)
понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења (уколико
исто наручилац захтева конкурсном документацијом),
4)
понуђачу који издаје рачун,
5)
рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6)
обавезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора.
У споразуму навести назив понуђача из групе који ће попунити, потписати
и печатом оверити све потребне обрасце дате у конкурсној документацији,
изузев Изјаве групе понуђача, у случају да се понуђачи из групе понуђача
определе да један понуђач из групе попуни, потпише и печатом овери све
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача.
Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун
задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са
9

законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно
одговарају задругари.
9.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

9.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања, за све партије:
Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.
Рок и услови плаћања: Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана ни дужи од
45 дана од дана испостављања исправно сачињеног рачуна.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде, за све партије:
Рок важења понуде дефинише понуђач у Обрасцу понуде са
спецификацијом добара и исти не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана
отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
9.3. Захтеви у погледу рока почетка извођења радова Рок почетка
извођења радова – у хитним случајевима одмах, а у осталим најдуже у року од
пет дана по позиву наручиоца
9.4 . Гарантни рок

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца од дана
изведених радова
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,
са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Уговорене цене подразумевају "франко магацин Наручиоца“.
Јединичне цене добара дате у Обрасцу понуде са спецификацијом добара
не могу се мењати до истека рока важења понуде.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по
добијању образложења, проверити.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине,
понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да
изради, овери печатом, потпише и достави у склопу понуде, за сваку партију
посебно.
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11. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
I Понуђач је дужан да уз понуду достави средство обезбеђења за
озбиљност понуде, за сваку партију посебно:
1 (jедну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру
меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране
пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и
потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни
на износ од 10% од укупне вредности добара без ПДВ-а, 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 и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим
случајевима:
уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или
мења своју понуду;
уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште
уговор о јавној набавци;
уколико понуђач коме је додељен уговор у тренутку закључења
уговора не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са
захтевима из конкурсне документације.
Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Средства обезбеђења и сву обавезну пратећу документацију пожељно је
ставити, заједно или сваку засебно, у пластичну “U“ фолију и повезати са
осталом траженом документацијом.
II Понуђач коме је додељен уговор је дужан да у тренутку закључења
уговора достави Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, за сваку партију
посебно:
1 (једну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру
меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне
банке, менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана.
Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима,
на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати
меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВа.
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Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни
на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, 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 и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана
истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење
посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се
продужи.
12. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У
ПОНУДИ
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача
треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим
посебним прописом су ти подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу
који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном
бојом, поред њега мора да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди
утврђени као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди које
је као такве у складу са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђа, као
и податке о поднетим понудама до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,
цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирање понуде, сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније
5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева, одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или
путем електронске поште сходно чл. 20 Закона о јавним набавкама и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.
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Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице
упутиће на адресу наручиоца или на e-mail: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs, са
напоменом: "Захтев за додатним информацијама или појашњењима - ЈН
бр. 012/2015".
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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
ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда
да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). Уколико
наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
15. 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 и 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 достави Наручиоцу средство обезбеђења за добро
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извршење посла, за сваку партију посебно:
1 (jедну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране
пословне банке, менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Уколико се Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима, на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може
реализовати меницу на коју може унети износ од највише 15% од укупне
вредности из уговора без ПДВ-а.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни
на износ од највише 15% од укупне вредности из уговора без ПДВ-а, 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 и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана
истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење
посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се
продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
17. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом
понуђеном ценом, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је, у
достављеној понуди, понудио краћи рок почетка радова.
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом
понуђеном ценом и истим роком роком почетка радова као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок .
18. ПОШТОВАЊЕ
ОБАВЕЗА
КОЈЕ
ПРОИЗИЛАЗЕ
ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (Образац VI, односно Образац VII, односно Образац
VIII).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
ПРАВА

19.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ

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 (навести е-маил адресу), факсом на
број (навести број факса) 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
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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.
21.
РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је
додељен уговор у року од 8 (осам) 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.
22.
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ
Сходно чл. 106. ЗЈН, наручилац ће одбити понуду ако:

понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
23.
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама,
а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача
чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа. Уколико понуђач у остављеном
примереном року не поступи по захтеву, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа, али је понуђач дужан да у понуди
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наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Наручилац
не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен
овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Извод
из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе доказе из чл. 75 ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН,
Извод из регистра агенције за привредне регистре, Потврде надлежног суда,
односно МУП-а, да понуђач односно, његов законски заступник, нису осуђивани
за крвична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН, Потврде надлежног
суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката да понуђачу
није изречена мера забране обављања делатности и Потврде надлежног пореског
органа и организације за обавезно социјално осигурање или Потврде надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације, који је јавно доступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре.
24. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ,
ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ
ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА
РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи,
Министарства финансија и привреди.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за
заштиту животне средине, Mинистарства енергетике, развоја и заштите животне
средине,
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству за рад, запошљавање и социјалне политике.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава следеће обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке:
Обавезни и додатни услови које понуђач у поступку јавне набавке
мора доказати:
1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона: да је регистрован код
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надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2.
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона: 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.
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона: 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.2)Закона
4.Услов из чл. 75. ст. 2. Закона: 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 која је налази у време
подношења понуде.
5.
Услов из чл. 76. Закона - финансијски капацитет: да је у
последње три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан пословни
приход и то за:
- I партију: у износу од најмање 5.000.000,00 динара;
- II партију: у износу од најмање 2.000.000,00 динара;
6.
Услов из чл. 76. Закона - пословни капацитет: да је у последње
три године (2012, 2013. и 2014.) продао/испоручио добра која су иста или слична
предмету јавне набавке и то за:
- I партију: у износу од најмање 3.000.000,00
динара;
II
партију:
у
износу
од
најмање
500.000,00динара;
7.
Услов из чл. 76. Закона - технички капацитет: да има најмање
једно доставно возило;
8.Услов из чл. 76. Закона - кадровски капацитет: да има најмање 3 (
три ) радника у радном односу оспособљених за реализацију предметне јавне
набавке , као и да има најмање једног радно ангажованог одговорног
извођача радова са важећом и одговарајућом личном лиценцом за
предметне радове ( 400 или 401 или 410 или 411 ).
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем:
Изјаве понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико
понуђач самостално подноси понуду (за сваку партију посебно),
или
Изјаве понуђача и подизвођача – попуњене, печатом оверене и
потписане, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем (за сваку партију
посебно),
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или
Изјаве групе понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане,
уколико понуду подноси група понуђача (за сваку партију посебно).
Изјава, у зависности од начина подношења понуде, мора да буде
попуњена, 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, иста је дужна да достави
попуњену Изјаву групе понуђача, потписану од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверену печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави попуњену Изјаву понуђача и подизвођача, потписану од стране
овлашћеног лица понуђача и свих подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи
од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писано 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.
Напомена: У случају да понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има, услове
бр. 1, 2, 3, 4 и 5, испуњавају понуђач и подизвођач/и. Услове бр. 6 и 7 испуњава понуђач,
док услове бр. 8 и 9 испуњавају заједно понуђач и подизвођач/и.
У ситуацији подношења заједничке понуде, услове бр. 1, 2, 3, 4 и 5 испуњавају
сви понуђачи из групе понуђача. Услове бр. 6, 7, 8 и 9 испуњавају заједно понуђачи из
групе понуђача.
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V ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
______________________________________________________________
______(име и презиме лица које представља понуђача) из _________________ ул.
_____________________________________________бр. _____ бр.л.к.
_________________________ ПУ ____________________овлашћује се да у име
_________________________________________________
(назив понуђача) из ________________, може да учествује у поступку
отварања понуда за јавну набавку мале вредности добара број 012/2015 –
Капитално одржавање објеката, обликовано у 2 партије.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у
поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда за
предметну јавну набавку и у друге сврхе се не може користити.
Дана: ________________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да претходно попуњено 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.
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I ПАРТИЈА
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VI ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________________________ из
____________________, у поступку јавне набавке мале вредности добара, број
012/2015, обликована у 2 партије, I партија:
Адаптација крова над ламелом ЛК, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,
и то:


да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;



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 и
кривично дело преваре;

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 (не
само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења
одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о
финансирању локалне самоуправе); 


да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време ојаве позива за подношење понуде; 

да располаже финансијским капацитетом, односно да је у последње три
обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан пословни приход у износу од
најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

да располаже пословним капацитетом, односно да је у последње три године
(2012, 2013. и 2014.) продао/испоручио добра која су иста или слична предмету јавне набавке 
у износу од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-а;

да располаже техничким капацитетом, односно да има најмање једно доставно 
возило; 

 да има најмање 3 ( три ) радника у радном односу оспособљених за реализацију
предметне јавне набавке , као и да има најмање једног радно ангажованог
одговорног извођача радова са важећом и одговарајућом личном лиценцом за
предметне радове ( 400 или 401 или 410 или 411 ).; 

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду
у поступку јавне набавке мале вредности добара, број 012/2015 – Капитално
одржавање објекта, обликовано у 2 партије, I партија: Адаптација крова над
ламелом ЛК, поднео независно и без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
Дана: ____. ____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници
понуђача и подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________ из ____________________ и
подизвођач/и
1.__________________________________________ из ____________________
2.__________________________________________ из ____________________
3.___________________________________________ из ____________________,
у поступку јавне набавке мале вредности добара број 012/2015Капитално одржавање објеката, обликовано у 2 партије, I
партија:Адаптација крова над ламелом ЛК, испуњавају посебно све услове
из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:

да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар; 

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 и кривично дело преваре; 

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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и
уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим
локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе); 
- да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
ојаве позива за подношење понуде;
као и да заједно испуњавају додатне услове, прописане чл. 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:

да располажу техничким капацитетом, односно да имају најмање
једно
доставно
возило; 

да има најмање 3 ( три ) радника у радном односу оспособљених за
реализацију предметне јавне набавке , као и да има најмање једног радно
ангажованог одговорног извођача радова са важећом и одговарајућом
личном лиценцом за предметне радове ( 400 или 401 или 410 или 411 ).
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Понуђач ______________________________________________________
из ____________________, испуњава додатне услове прописане чл. 76. Закона,
и то:

у погледу финансијског капацитета, односно да је у последње три
обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан пословни приход у
износу
од најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ-а; 


у погледу пословног капацитета, односно да је у последње три
године (2012, 2013. и 2014.) продао/испоручио добра која су иста или слична
предмету јавне набавке у износу од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је
понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара, број 012/2015– Капиталноодржавање објеката, обликовано у 2 партије, I партија:
Адаптација крова над ламелом ЛК, поднео независно и без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана: ____. ____. 2015. године

ПОНУЂАЧ

М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена
печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично
поверава подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим
бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати
исту, попунити, потписати и печатом оверити на наведен начин.
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VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници
понуђача из групе понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђачи из групе понуђача:
1.__________________________________________ из ____________________
2.__________________________________________ из ___________________
3.__________________________________________ из ____________________,
у поступку јавне набавке мале вредности добара, број 012/2015 –Капитално
одржавање објеката, обликовано у 3 партије, I партија:Адаптација крова
над ламелом ЛК, испуњавају посебно све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:

да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар; 

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 и кривично дело преваре; 

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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и
уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим
локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе); 
- да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;
а да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:

да располаже финансијским капацитетом, односно да је у последње
три
обрачунске
године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан пословни приход 

у износу од најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ-а;

да располаже пословним капацитетом, односно да је у последње три
године (2012, 2013. и 2014.) продао/испоручио добра која су иста или слична
предмету
јавне набавке у износу од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-а; 


да располаже техничким капацитетом, односно да има најмање
једно доставно возило; 
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 да има најмање 3 ( три ) радника у радном односу оспособљених за
реализацију предметне јавне набавке , као и да има најмање једног радно
ангажованог одговорног извођача радова са важећом и одговарајућом личном
лиценцом за предметне радове ( 400 или 401 или 410 или 411 ).
као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да
смо понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара, број 012/2015 –
Капитално одржавање објеката, обликовано у 2 партије, I партија:
Адаптација крова над ламелом ЛК, поднели независно и без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____.____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне, потпишу и печатом
овере сва овлашћена лица понуђача из групе понуђача.
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА
у поступку јавне набавке мале вредности добара број 012/2015
Капитално одржавање објекта, обликовано у 2 партије и то за I партију:
Адаптација крова над ламелом ЛК
Број понуде
Назив понуђача/понуђача носиоца посла
Адреса седишта
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон и телефакс
Текући рачун и назив банке
Матични број и ПИБ
Електронска адреса понуђача (e-mail)
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално; б) са
подизвођачима:
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који
ће понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који
ће понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача
в) заједнички са:
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контакт телефон
Матични број и ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контакт телефон
Матични број и ПИБ
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SPECIFIKACIJA -Adaptacija krova nad Lamelom LK
Poz.1. Rušenje postojećih rabiciranih holkera Rš=do 70cm sa horizontalnim i vertikalnim transportom šuta sa
krova, a sve u cilju stvaranja uslova za popravku postojeće bitumenske hidroizolacije.
Obračun po m1
m1 100.00 x
Poz.2. Montaža i kasnija demontaža platforme od cevastih metalnih profila sa montažom dizaliice, radi stvaranja
uslova za vertikalni transport svog potrebnog materijala na krov i starog šljunka i šuta sa krova.
Paušalno
paušalno
Poz.3 Skidanje postojećeg šljunka sa površine krova sa horizontalnim i vertikalnim transportom
i zajedno sa šutom od rabiciranih holkera, utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju.
Obračun po m2
m2

590.00

Poz.4. Skidanje-rušenje postojećih starih betonskih ploča kompresorom i hiltijem, komplet sa podlogom, sa
horizontalnim i vertikalnim transportom, sa utovarom u kamion i odvozom na gradsku deponiju.
Obračun po m2
m2

30.00

Poz.5. Demontaža postojeće puc lajsne na delu holkera od pocinkovanog lima Rš= do 25 cm sa horizontalnim i
vertikalnim transportom sa krova, utovarom u kamion i odvozom na deponiju.
Obračun po m1
m1

35.00

Poz.6. Nabavka materijala, izrada, transport i montaža puc lajsne po detalju na licu mesta Rš= do 25cm od
pocinkovanog lima, sa adekvatnim pričvršćivanjem za postojeću podlogu i kitovanjem spojeva trajno
elastičnim kitom.
Obračun po m1
m1 135.00
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Poz.7. Nabavka materijala, transport i izrada nove PVC hidroizolacije na horizontali i vertikali po sledećem opisu:
Temeljno čišćenje i priprema podloge, po potrebi uklanjanje podklobučenih delova, kako bi se
dobila što ravnija površina.
- Nabavka, transport i ugradnja hidroizolacije u sledećim slojevima i na sledeći način:
preko postojeće bitumenske hidroizolacije postaviti razdvajajući sloj geotekstila 300 g/m2.
Preko geotekstila postaviti elastičnu PVC hidroizolacionu membranu za opterećene krovove tipa SikaPlan
SGmA 1.5 ili drugu ekvivalentnu, sledećih karakteristika:
Debljina 1,5mm, armirana staklenim voalom (filcom), otporna na agresivne uticaje mikroorganizama i
prodor korenja.
Otpornost na kidanje spojeva ≥ 500 N/50 mm (EN 12317-2); Karakteristike paropropusnosti μ = 20'000 (EN
1931);
Čvrstoća pri zatezanju longitudinalno (md) * ≥ 9.5 N/mm² i transferzalno (cmd) * ≥ 8.5 N/mm² (EN 12311-2);
Izduženje longitudinalno (md) * ≥ 200 % i transferzalno (cmd) * ≥ 200 % (EN 12311-2);
Savitljivost prema niskim temperaturama ≤ -25 °C (EN 495-5).
Polimerna hidroizolaciona membrana u skladu sa standardom EN 13956 slobodno položena, na
preklopima zavarena vrelim vazduhom. Membrana se ne fiksira za podlogu osim po obimu krova i oko
obrađenih detalja fikserima Sarnafast.
- Na vertikali, odnosno atici visine H=40-80cm, ugraditi membranu SikaPlan 15G zbog bolje UV.
Potrebno je obezbediti vodonepropusno spajanje hidroizolacije i slivnika. Detalje, prodore i
završavanje izvesti prema detaljima i preporukama proizvođača materijala.
Preko ugrađene PVC membrane postaviti sloj geotextila 300 g/m2 kao zaštitni sloj.
U cenu uračunati svi troškovi materijala i radne snage.
Obračun po m² pokrivene površine
m2

650.00

Poz.8. Nabavka materijala, transport i ugradnja PVC ventilacione cevi sa kapom, radi pravilnog završetka
kanalizacione instalacije i stvaranja uslova za pravilnu obradu prodora PVC membranom sa ugradnjom
pocinkovane šelne i kitovanjem spojeva trajno elastičnim kitom.
Obračun po kom
kom

10.00

Poz.9. Nabavka, transport, vertikalni i horizontalni transport novog agregata-šljunka na krov sa planiranjem i
razastiranjem u sloju do 5cm, preko prethodno postavljene PVC hidroizolacije i zaštitnog sloja geotekstila.
Obračun po m2
m2

590.00
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Poz.10. Nabavka materijala, transport vertikalni i horizontalni transport novih betonskih ploča dim. 30x30x3cm na
krov sa polaganjem na sloju cementnog maltera, preko prethodno adekvatno pripremljene stare
bitumenske hidroizolacije.

Obračun po m2

m2

30.00

Poz.11. Nabavka, materijala transport i posebna obrada dilatacionog lima jednokomponentnom elastičnom
poliuretanskom zaptivnom masom Sikaflex 11FC sa montažom nove okapnice RŠ = do 50cm od
pocinkovanog plastificiranog lima d=0.55mm.
Obračun po m1
m1

Укупна цена без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом

7.00

_________________ динара

_______ % _________________ динара
_________________ динара
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УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана
испостављања фактуре са тачно наведеним називима и количинама испоручених добара
са свом неопходном пратећом документацијом и по претходно извршеном и
констатованом квалитативно-квантитативном пријему добара, у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени
гласник РС" број 119/12).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ________ дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана
отварања понуда.
РОК ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ________ дана (не може бити дужи oд 5 дана
по позиву наручиоца)
Гарантни рок _____ (не може бити краћи од 24 месеца од изведених радова)
Дана, ___.___ . 2015.год.

ПОНУЂАЧ

М.П.

__________________________
(потпис овлашћеног лица)

УПУТСТВО: Образац понуде са спецификацијом добара понуђач je дужан да попуни, овери
печатом и потпише, чиме потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.
У случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача, односно заједничке понуде с
већим бројем чланова групе, копирати прву страну Обрасца понуде са спецификацијом добара,
попунити и исту доставити у склопу понуде. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да претходно попуњен Образац понуде са спецификацијом добара
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 Образац понуде са
спецификацијом добара.
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IX МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл. 112. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), дана *.*.2015. године,
закључује се
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – Капитално
државање објеката, обликовано у 2 партије, I партија:Адаптација крова над
ламелом ЛК
закључен између:
1. Електронски факутет у Нишу, Александра
Медведева 14, кога заступа – Проф. др Драган
Јанковић, декан (у даљем тексту
Наручилац), и
2. ____________________________ из __________,
улица _____________________________ коју
заступа ____________________________________,
(у даљем тексту Добављач).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара-Капитално одржавање објеката,
обликовано у 2 партије, I партија: Адаптација крова над ламелом ЛК, таксативно
наведеног у Обрасцу понуде са спецификацијом добара, а у свему у складу са понудом
понуђача број _____________ од ____.____.2015. године, односно Обрасцем понуде са
спецификацијом добара, који са 1 (једном) бланко соло меницом са меничним
овлашћењем, захтевом за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке
Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке и копијом картона
депонованих потписа, као средством обезбеђења за добро извршење посла, чине
саставни део овог уговора.
У сваком појединачном захтеву Наручиоца биће тачно наведени називи и
количине добара.
Члан 2.
Добављач ће испоручити добра из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са
подизвођачима:
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__________________________________________ из ______________________________
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача ________________________________________________
_______________________________________ из __________________________________
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача __________________________________________________
в) заједнички, као група следећих понуђача:
_____________________________________________ из _______________________________
_____________________________________________ из _______________________________

ЦЕНА
Члан 3.
Цене добара која су предмет овог уговора су дате у Обрасцу понуде са
спецификацијом добара, у понуди добављача број __________ од ____.____.2015.
године, појединачно по траженим добрима, као и у укупном износу од
________________________________________________________
динара
(и
словима___________________________________________) без урачунатог ПДВ-а,
односно
у износу од ______________________ динара (и словима
________________________________), са урачунатим ПДВ-ом.
Цена дата у понуди је фиксна за време трајања уговора.
Уговорена цена садржи трошкове набавке добара, транспорта, испоруке и све
остале зависне трошкове.
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором,
Наручилац може реализовати средство финансијског обезбеђења предвиђено чл. 1. овог
уговора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 4.
Наручилац прихвата јединичне цене добара датих у понуди Добављача и
обавезује се да укупну цену тражених/набављених добара исплати на текући рачун
добављача број __________________________ код ____________________ банке у року
не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре са тачно
наведеним називима и количинама испоручених добара са свом неопходном пратећом
документацијом и по претходно извршеном и констатованом квалитативноквантитативном пријему добара, у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", број 119/12).
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 5.
У случају да Извођач радова не може да изведе радове који су предмет овог
уговора, или не може да их изведе у уговореном року, дужан је хитно писменим
путем да о томе обавести Наручиоца, како би наручилац могао да ангажује другог
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Извођача радова, који је дао следећу најповољнију понуду. Извођач радова је дужан
да радове изведе у свему према техничким прописима из области грађевинарства, и
према захтевима Наручиоца из конкурсне документације.
Члан 6.
За евентуалне непредвиђене радове, који нису обухваћени конкурсном
документацијом и понудом Извођача радова, Извођач ће доставити Наручиоцу
допунску понуду. Предметни радови ће се изводити тек по усвајању понуде од
стране наручиоца.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране уговорнице и важи годину
дана од дана потписивања.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница.
Измене морају бити сачињене у писаној форми.
Члан 8.
На права и обавезе уговорних страна које нису регулисане овим уговором
примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 10.
Евентуалне спорове у примени одредаба овог уговора решаваће надлежни суд у
Нишу.
Члан 11.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири)
примерка задржава Наручилац, а 2 (два) примерка задржава Добављач.
НАРУЧИЛАЦ
ДОБАВЉАЧ
Електронски факултет у Нишу
Декан
___________________
Поф. др Драган Јанковић
НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са
понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном
документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно, поред осталих тражених података,
садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Делове Модела уговора означене *
попуњава Наручилац.
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач
____________________________________________________________ из
___________________, поступајући у складу са чланом 88. став 1. Закона, доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку мале
вредности добара, број 012/2015 – Капитално одржавање објеката, обликовано у 2
партије, I партија: Адаптација крова над ламелом ЛК, 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
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да
се определи да претходно попуњен Образац трошкова припреме понуде 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 Образац
трошкова припреме понуде.
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XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и
57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, „Сл.гласник РС“, бр. 32 од 14. јула 2001.), Закона о платном промету
(„Сл.гласник РС“ бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета,
_________________________________ из __________________, ______________________________,
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
__________________________________, __________________________ , _______________________,
(матични број)
(ПИБ)
(текући рачун)
доставља:
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА
КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
Корисник: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14, 18000
Ниш; матични број: 07215240, ПИБ: 100232259; Жиро-рачун : 840-1721666-89, Управа за трезор.
За јавну набавку мале вредности добара брoj 012/2015 – Капитално одржавање објекта,
обликовано у 2 партије, I партија: Адаптација крова над ламелом ЛК, достављамо Вам у
прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број:
_________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде, можете
попунити на износ од 10% од укупне цене добара без урачунатог ПДВ–a, дате у нашој понуди број
______________од ____.____.2015. године и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих
потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге
имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за
располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача, статусних промена код Дужника Добављача, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци;
- уколико понуђач коме је додељен уговор у тренутку закључења уговора не поднесе средство
обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације.
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П. .........................................................................

НАПОМЕНА: Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења
доставити бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру
меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија) и
копију картона депонованих потписа.

36

II ПАРТИЈА
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VI ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_______________________________________________________
из
____________________, у поступку јавне набавке мале вредности добара, број 012/2015Капитално одржавање објекта, обликовано у 2 партије, II партија: Адаптација
лабораторије у старој згради и Адаптација просторије М1-12, испуњава све услове из чл.
75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:

да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 


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 и
кривично дело преваре; 

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 (не
само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења
одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о
финансирању локалне самоуправе); 

да је поштовао обавезе које произлазе 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; 

да располаже финансијским капацитетом, односно да је у последње три
обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан пословни приход у износу од
најмање 2.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

да располаже пословним капацитетом, односно да је у последње три године
(2012,
2013.
и
2014.) продао/испоручио добра која су иста или слична предмету јавне набавке 

у износу од најмање 500.000,00 динара без ПДВ-а;

да располаже техничким капацитетом, односно да има најмање једно доставно 
возило;


 да има најмање 3 ( три ) радника у радном односу оспособљених за
реализацију предметне јавне набавке , као и да има најмање једног радно
ангажованог одговорног извођача радова са важећом и одговарајућом личном
лиценцом за предметне радове ( 400 или 401 или 410 или 411 ). 
као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у
поступку јавне набавке мале вредности добара, број 012/2015 – Капитално одржавање
објекта, обликовано у 2 партије, II партија: Адаптација лабораторије у старој згради и
Адаптација просторије М1-12, поднео независно и без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
Дана: ____. ____. 2015. године

ПОНУЂАЧ

М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници
понуђача и подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________ из ____________________ и
подизвођач/и
1.__________________________________________ из ____________________
2.__________________________________________ из ____________________
3.___________________________________________ из ____________________,
у поступку јавне набавке мале вредности добара број 012/215 –Капитално
одржавање објекта, обликовано у 2 партије, II партија: Адаптација
лабораторије у старој згради и Адаптација просторије М1-12, испуњавају
посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући
регистар; 


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 и кривично дело преваре; 

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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и
уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим
локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе); 
 да је поштовао обавезе које произлазе 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
понудада; 
као и да заједно испуњавају додатне услове, прописане чл. 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:

да располажу техничким капацитетом, односно да имају најмање
једно
доставно возило; 



да има најмање 3 ( три ) радника у радном односу оспособљених за
реализацију предметне јавне набавке , као и да има најмање једног радно
ангажованог одговорног извођача радова са важећом и одговарајућом личном
лиценцом за предметне радове ( 400 или 401 или 410 или 411 ). 

Понуђач ______________________________________________________
из ____________________, испуњава додатне услове прописане чл. 76. Закона,
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и то:

у погледу финансијског капацитета, односно да је у последње три
обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан пословни приход у
износу
од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-а; 


у погледу пословног капацитета, односно да је у последње три
године (2012, 2013. и 2014.) продао/испоручио добра која су иста или слична
предмету јавне набавке у износу од најмање 500.000,00 динара без ПДВ-а; 
као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је
понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара, број 012/2015 –
Капитално одржавање објекта, обликовано у 2 партије, II партија:
Адаптација лабораторије у старој згради и Адаптација просторије М1-12,
поднео независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Дана: ____. ____. 2015. године

ПОНУЂАЧ

М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена
печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично
поверава подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим
бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати
исту, попунити, потписати и печатом оверити на наведен начин.
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VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници
понуђача из групе понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђачи из групе понуђача:
1.__________________________________________ из ____________________
2.__________________________________________ из ___________________
3.__________________________________________ из ____________________,
у поступку јавне набавке мале вредности добара, број 012/2015 –Капитално
одржавање објекта, обликовано у 2 партије, II партија: Адаптација
лабораторије у старој згради и Адаптација просторије М1-12, испуњавају
посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући
регистар; 


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 и кривично дело преваре; 

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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и
уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим
локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе); 
 да је поштовао обавезе које произлазе 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; 

а да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то: 

да располаже финансијским капацитетом, односно да је у последње
три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан пословни приход 
у износу од најмање 2.000.000,00 динара без ПДВ-а;

да располаже пословним капацитетом, односно да је у последње
три године (2012, 2013. и 2014.) продао/испоручио добра која су иста или
слична предмету јавне набавке у износу од најмање 500.000,00 динара без ПДВа;
 

да располаже техничким капацитетом, односно да има најмање
једно доставно возило;
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да има најмање 3 ( три ) радника у радном односу оспособљених за
реализацију предметне јавне набавке , као и да има најмање једног радно
ангажованог одговорног извођача радова са важећом и одговарајућом личном
лиценцом за предметне радове ( 400 или 401 или 410 или 411 );

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да
смо понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара, број 012/2015 –
Капитално одржавање објекта, обликовано у 2 партије, II партија:
Адаптација лабораторије у старој згради и Адаптација просторије М1-12,
поднели независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Дана ____.____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне, потпишу и печатом
овере сва овлашћена лица понуђача из групе понуђача.
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ПРЕДМЕТА
НАБАВКЕ
у поступку јавне набавке мале вредности добара број 012/2015 –Капитално одржавање објекта,
обликовано у 2 партије, II партија: Адаптација лабораторије у старој згради и Адаптација
просторије М1-12

Број понуде
Назив понуђача/понуђача носиоца посла
Адреса седишта
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон и телефакс
Текући рачун и назив банке
Матични број и ПИБ
Електронска адреса понуђача (e-mail)
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално; б) са
подизвођачима:
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Адреса седишта
Матични број и ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
в) заједнички са:
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контакт телефон
Матични број и ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта Одговорна особа и контакт телефон
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СПЕЦИФИКАЦИЈА – Адаптација лабораторије у старој згради и
Адаптација просторије М1-12

Poz.1. Izrada i montaža olučnih cevi (kao nastavak postojećih) od plastificiranog lima razvijene širine do 50sm,
preseka 12/12sm, debljine 0,6mm, dužine 150sm.
Obračun po m1
m1 5 x 1.50 = 7.50

Poz.2. Obrada postojećeg plafona od lesonita i delom gipsanih ploča. Visina plafona 4m. Na mestima gde je to
potrebno spojeve postojećih ploča bandažirati i ispuniti masom za ispunu fuga. Zatim obradu plafona izvršiti
tako što se mineralnim (građevinskim) lepkom nanese prvi sloj u okviru koga se vrši utiskivanje armaturne
mrežice. Nakon sušenja prvog sloja nanosi se drugi sloj lepka. Potom gletovati u dva sloja i bojiti
poludisperzijom u dva sloja (belom bojom).
m2

100.00

Poz.3. Израда спуштеног плафона од гипс картонских плоча
Дебљине 12,5мм, без видљивих спојева, са металном
потконструкцијом од профила на висилицама
причвршћеним о плафон.
У цену улази радна снага и материјал

м2

40,00

м2

40,00

kом

1

Poz.4.- Глетовање и бојење спуштеног плафона
полудисперзијом у белој боји.
У цену улази радна снага и материјал.

Poz.5.-

Набавка алуминијумског лима и лајсне за

улазна врата.
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_________________ динара

Укупна цена без ПДВ-а
ПДВ

_______ % _________________ динара
_________________ динара

Укупна цена са ПДВ-ом

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана
испостављања фактуре са тачно наведеним називима и количинама испоручених добара
са свом неопходном пратећом документацијом и по претходно извршеном и
констатованом квалитативно-квантитативном пријему добара, у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени
гласник РС" број 119/12).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ________ дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана
отварања понуда.
РОК ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ________ дана (не може бити дужи oд 5 дана
по позиву наручиоца)
Гарантни рок _____ (не може бити краћи од 24 месеца од изведених радова)
Дана, ___.___ . 2015.год.

ПОНУЂАЧ

М.П.

__________________________
(потпис овлашћеног лица)

УПУТСТВО: Образац понуде са спецификацијом добара понуђач je дужан да попуни, овери

печатом и потпише, чиме потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.
У случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача, односно заједничке понуде с
већим бројем чланова групе, копирати прву страну Обрасца понуде са спецификацијом добара,
попунити и исту доставити у склопу понуде. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да претходно попуњен Образац понуде са спецификацијом добара
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 Образац понуде са
спецификацијом добара.
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IX МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл. 112. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), дана *.*.2015. године, закључује се
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – Капитално
државање објеката, обликовано у 2 партије, II партија: Адаптација
лабораторије у старој згради и Адаптација просторије М1-12,
закључен између:
3. Електронски факутет у Нишу, Александра
Медведева 14, кога заступа – Проф. др Драган
Јанковић, декан (у даљем тексту
Наручилац), и
4. ____________________________ из __________,
улица _____________________________ коју
заступа ____________________________________,
(у даљем тексту Добављач).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара-Капитално одржавање објеката,
обликовано у 2 партије, II партија: Адаптација лабораторије у старој згради и
Адаптација просторије М1-12, таксативно наведеног у Обрасцу понуде са
спецификацијом добара, а у свему у складу са понудом понуђача број _____________ од
____.____.2015. године, односно Обрасцем понуде са спецификацијом добара, који са 1
(једном) бланко соло меницом са меничним овлашћењем, захтевом за регистрацију
менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране
пословне банке и копијом картона депонованих потписа, као средством обезбеђења за
добро извршење посла, чине саставни део овог уговора.
У сваком појединачном захтеву Наручиоца биће тачно наведени називи и
количине добара.
Члан 2.
Добављач ће испоручити добра из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са
подизвођачима:

46

__________________________________________ из ______________________________
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача ________________________________________________
_______________________________________ из __________________________________
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача __________________________________________________
в) заједнички, као група следећих понуђача:
_____________________________________________ из _______________________________
_____________________________________________ из _______________________________

ЦЕНА
Члан 3.
Цене добара која су предмет овог уговора су дате у Обрасцу понуде са
спецификацијом добара, у понуди добављача број __________ од ____.____.2015.
године, појединачно по траженим добрима, као и у укупном износу од
________________________________________________________
динара
(и
словима___________________________________________) без урачунатог ПДВ-а,
односно
у износу од ______________________ динара (и словима
________________________________), са урачунатим ПДВ-ом.
Цена дата у понуди је фиксна за време трајања уговора.
Уговорена цена садржи трошкове набавке добара, транспорта, испоруке и све
остале зависне трошкове.
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором,
Наручилац може реализовати средство финансијског обезбеђења предвиђено чл. 1. овог
уговора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 4.
Наручилац прихвата јединичне цене добара датих у понуди Добављача и
обавезује се да укупну цену тражених/набављених добара исплати на текући рачун
добављача број __________________________ код ____________________ банке у року
не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре са тачно
наведеним називима и количинама испоручених добара са свом неопходном пратећом
документацијом и по претходно извршеном и констатованом квалитативноквантитативном пријему добара, у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", број 119/12).
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 5.
У случају да Извођач радова не може да изведе радове који су предмет овог
уговора, или не може да их изведе у уговореном року, дужан је хитно писменим
путем да о томе обавести Наручиоца, како би наручилац могао да ангажује другог
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Извођача радова, који је дао следећу најповољнију понуду. Извођач радова је дужан
да радове изведе у свему према техничким прописима из области грађевинарства, и
према захтевима Наручиоца из конкурсне документације.
Члан 6.
За евентуалне непредвиђене радове, који нису обухваћени конкурсном
документацијом и понудом Извођача радова, Извођач ће доставити Наручиоцу
допунску понуду. Предметни радови ће се изводити тек по усвајању понуде од
стране наручиоца.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране уговорнице и важи годину
дана од дана потписивања.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница.
Измене морају бити сачињене у писаној форми.
Члан 8.
На права и обавезе уговорних страна које нису регулисане овим уговором
примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 10.
Евентуалне спорове у примени одредаба овог уговора решаваће надлежни суд у
Нишу.
Члан 11.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири)
примерка задржава Наручилац, а 2 (два) примерка задржава Добављач.
НАРУЧИЛАЦ
ДОБАВЉАЧ
Електронски факултет у Нишу
Декан
___________________
Поф. др Драган Јанковић
НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са
понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном
документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно, поред осталих тражених података,
садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Делове Модела уговора означене *
попуњава Наручилац.
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач
____________________________________________________________ из
___________________, поступајући у складу са чланом 88. став 1. Закона, доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку мале
вредности добара, број 012/2015 – Капитално одржавање објеката, обликовано у 2
партије, II партија: Адаптација лабораторије у старој згради и Адаптација
просторије М1-12, 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
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да
се определи да претходно попуњен Образац трошкова припреме понуде 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 Образац
трошкова припреме понуде.
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XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,
54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, „Сл.гласник РС“, бр. 32 од 14. јула 2001.), Закона о
платном промету („Сл.гласник РС“ бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,
_________________________________ из __________________, ______________________________,
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
__________________________________, __________________________ , _______________________,
(матични број)
(ПИБ)
(текући рачун)
доставља:
МЕНИЧНО ПИСМО –
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА
БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
Корисник: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14,
18000 Ниш; матични број: 07215240, ПИБ: 100232259; Жиро-рачун : 840-1721666-89, Управа за
трезор.
За јавну набавку мале вредности добара брoj 012/2015 – Капитално одржавање објекта,

обликовано у 2 партије, II партија Адаптација лабораторије у старој згради и
Адаптација просторије М1-12, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену
(соло) меницу, серијски број_________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност
понуде, можете попунити на износ од 10% од укупне цене добара без урачунатог ПДВ–a, дате у
нашој понуди број
______________од ____.____.2015. године и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите
наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних
средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за
располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача, статусних промена код Дужника Добављача, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци;
- уколико понуђач коме је додељен уговор у тренутку закључења уговора не поднесе средство
обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације.
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П. .........................................................................

НАПОМЕНА: Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног
овлашћења доставити бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију
менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне
банке (оригинал или копија) и копију картона депонованих потписа.
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На основу члана 55.став 1. тачка 2), 57. и 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Универзитет у Нишу, Електронски
факултет у Нишу објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ : Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра
Медведева бр. 14, интернет страница www.elfak.ni.ac.rs
Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 012/2015 су добра-Капитално одржавање
објеката обликовано у 2 партије и то:

I партија:Адаптација крова над ламелом ЛК-45260000
II партија:Адаптација лабораторије у старој згради и Адаптација
просторије М1-12-45262000
Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација као и евентуалнe учињене измене и/или допуне
као и додатна појашњења конкурсне документације се могу преузети са Портала јавних набавки и
интернет странице Електронског факултета www.elfak.ni.ac.rs, односно биће достављена
електронском поштом по пријему захтева понуђача за достављање исте. Заинтересованим лицима
која упуте захтев за достављање конкурсне документације на факс: 018/588-399 или e-mail:
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs , иста ће бити достављена електронском поштом.
Начин подношења понуде и рок: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се
у затвореној коверти овереној печатом на адресу наручиоца: Универзитет у Нишу,
Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш са обавезном назнаком на
лицу коверте: "Понуда за јавну набавку добара бр.012/2015- Капитално одржавање објекатаобликовано у 2 партије (обавезно назначити за коју партију се подноси понуда)- не отварати,
препоручено поштом или лично преко писарнице Наручиоца ( канцеларија 11). На
полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача. Понуде се достављају
до 21.09.2015.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
21.09.2015.године у 09:30 часова , на Електронском факултету у Нишу у ул. Александра Медведева
бр.14 (канцеларија 104).
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу
овлашћења и исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора , односно о обустави поступка предметне јавне
набавке, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Лице за контакт:
Радица Станковић, службеник за јавне набавке 018/529-612.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
ОБЛИКОВАНА У 3 ПАРТИЈЕ
ПАРТИЈА I- ШТАМПАЊЕ УЏБЕНИКА
ПАРТИЈА II- ШТАМПАЊЕ ЗБОРНИКА
ПАРТИЈА III-ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
ШТАМПАЊА
ЈАВНА НАБАВКА бр.013/15

новембар, 2015. године
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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 08/03-013/15 од 01.10.2015.године и Решења o образовању
комисије за јавну набавку услуга штампања број 08/03-013/15-001, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности– набавку услуга штампања за годишње потребе
Електронског факултета у Нишу ЈН бр.013/15
САДРЖАЈ:
Редни
Назив поглавља
број
I
II
III
IV

Општи подаци о набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Услови из члана 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора
да испуни и упутство о начину на који доказује
испуњеност тих услова
Изјава понуђача дата под моралном,

V
материјалном и кривичном одговорношћу
Образац понуде са детаљном спецификацијом и
структуром цене
VI
VII
Модел уговора
VIII Образац трошкова припреме понуде
IX
Образац изјаве о независној понуди
X
Oвлашћење представника понуђача
Изјава понуђача дата под моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу
XI
Образац понуде са детаљном спецификацијом и
структуром цене
XII
XIII Модел уговора
XIV Образац трошкова припреме понуде
XV
Образац изјаве о независној понуди
XVI Oвлашћење представника понуђача
Изјава понуђача дата под моралном,
XVII материјалном и кривичном одговорношћу
Образац понуде са детаљном спецификацијом и
XVIII структуром цене
XIX Модел уговора
XX
Образац трошкова припреме понуде
XXI Образац изјаве о независној понуди
XXII Oвлашћење представника понуђача
Укупан број страна конкурсне документације износи: 61
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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 013/15 су услуге – набавка услуга штампања за годишње
потребе Електронског факултета у Нишу.
4. Контакт
Радица Станковић, службеник за јавне набавке, контакт телефон: 018/529-612,
е–мail: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
Душан Вучковић, контакт телефон 018/529-373, е–мail: dusan.vuckovic@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.013/15 су услуге штампања за годишње
потребе Електронског факултета у Нишу према спецификацији у прилогу.
Ознака из општег речника набавке – штампани материјал и сродни производи - 22000000
2. Партије: Предметна јавна набавка мале вредности обликована је у 3 партијe
ПАРТИЈА I- ШТАМПАЊЕ УЏБЕНИКА
ПАРТИЈА II- ШТАМПАЊЕ ЗБОРНИКА ПАРТИЈА
III-ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
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III Упутство понуђачима како да сачине понуду
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета најкасније до 23.11.2015.године
до 09:00 часова, без обзира на начин 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 услуга штампања 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 штампаног материјала по спецификацији.
Набављене услуге 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. УСЛОВИ 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,
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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 (radicastankovic@elfak.ni.ac.rs) или факсом на број (018/588-399) 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.
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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 услуга штампања, број 013/15 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 дана од дана пријема фактуре, рачуна. Рачун
испоставља понуђач на основу потврђеног документа о успешном преузимању штампаног
материјала 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.
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РОК ИСПОРУКЕ
Рок испоруке траженог штампаног материјала не може бити дужи од 3 дана од дана
достављања налога.
Уколико рок испоруке буде дужи од траженог, понуда ће бити одбијена.
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 штампаног материјала 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 3 дана од дана
сачињавања записника о рекламацији.
Ако у наведеном року понуђач не отклони грешке наричилац 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, п онуде 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.
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10. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга штампања 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 је понудио дужи гарантни рок.
У случају да две или више понуда имају исти гарантни рок и исту понуђену цену, уговор
ће бити додељен понуђачу који понуди краћи рок испоруке.
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 без ПДВ.
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 и др.
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 ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
13. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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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.
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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)
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава и додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
- годишњи нето приход од најмање 9.000.000,00 динара
- најмање 5 запослених у сталном радном односу
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 (навести дозволу 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.
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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
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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 МУПа, 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
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
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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.
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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 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 МУПа, 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
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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.
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ПАРТИЈА I - ШТАМПАЊЕ УЏБЕНИКА
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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 услуга штампања за годишње потребе Електронског факултета у Нишу,
број 013/15, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
0. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 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 њеној територији);
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.
- Понуђач је у протекле три године остварио нето годишњи приход од најмање 9.000.000,00
динара;
- Понуђач има најмање 5 запослених у сталном радном односу

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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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 (услуге штампања за годишње потребе
Електронског факултета број 013/2015 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
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СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија
и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство рада,
запошљавања, борачких и социјалних питања
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
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.
14. 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 email: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs . или факсом на број 018/588-399.] 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
013/15“
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.
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда, наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93.Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид ) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
16. 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“.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине. (Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци услуга штампања 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.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ___________ за јавну набавку услуга штампања за годишње
потребе Електронског факултета у Нишу, број 013/15
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив

учесника

у

заједничкој

понуди: Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
2)

Назив

учесника

у

заједничкој

понуди: Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
3)

Назив

учесника

у

заједничкој

понуди: Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ____________________________________ [навести предмет
јавне набавке]
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 рекламације

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.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА
УСЛУГЕШТАМПАЊА ПАРТИЈА IШТАМПАЊЕ УЏБЕНИКА
Назив и кратак опис
Количина
Јединична
(тираж)
цена без ПДВ-а

Р.бр

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Књига, формат Б5, бр. Страница 360,
штампа 1/1, 80г офсет или дигитална , корица
меки повез –кунстдрук 300гр., 2/0,
пластификација
сјајна, повез лајмован
Књига, формат Б5, бр. Страница 256,
штампа 1/1, 80г офсет или дигитална, корица
меки повез-кунстдруг 300гр 2/0,
пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован
Књига, формат Б5, бр. Страница 256,
штампа 1/1, 80г офсет или дигитална, корица
меки повез –кунстдрук 300гр 2/0,
пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован
Књига, формат Б5, бр. Страница 250,
штампа 1/1 80г офсет или дигитална, корица
меки повез - кунстдрук 300гр 2/0,
пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован
Књига, формат Б5, бр. Страница 250,
штампа 1/1 80г офсет или дигитална, корица
меки повез- кунстдрук 300гр 2/0,
пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован
Књига, формат Б5, бр. Страница 250,
штампа 1/1 80г офсет или дигитална, корица
меки повез - кунстдрук 300гр 2/0,
пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован
Књига, формат Б5, бр. Страница 260,
штампа 1/1 80г офсет или дигитална, корица
меки повез- кунстдрук 300гр 2/0,
пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован
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300

300

300

300

300

300

300

Укупна цена без
ПДВ-а

8.

9.

Књига, формат Б5, бр. Страница 260,
штампа 1/1 80г офсет или дигитална, корица
меки повез - кунстдрук 300гр 2/0,
пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован
Књига, формат Б5, бр. Страница 240,
штампа 1/1 80г офсет или дигитална, корица
меки повез- кунстдрук 300гр 2/0,
пластификација једнострана сјајна,
повез лајмован

10. Књига, формат Б5, бр. Страница 245,
штампа 1/1 80офсет или дигитална, корица
меки повез - кунстдрук 300гр 2/0,
пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
ИЗНОС ПДВ-а _____ %
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
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300

300

300

ПАРТИЈА I
VII МОДЕЛ УГОВОРА
1. Унивeрзитeт у Нишу, Електронски фaкултeт у Нишу Aлeксaндрa Мeдвeд eвa 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 Јанковић, кao нaручилaц
(у дaљeм тeксту: Наручилац), с јeднe стрaнe,
и
2. ____________________________________________________ из
__________________________ ул.
_______________________________ бр. _______, тeкући рaчун брoј _______________________,
oтвoрeн кoд
________________________________, мaтични брoј ________________________, пoрeски
идeнтификaциoни брoј ________________, кoјe зaступa дирeктoр (влaсник)
___________________________, (у
дaљeм тeксту: Понуђач), с другe стрaнe, зaкључују
УГOВOР
O ВРШЕЊУ УСЛУГА ШТАМПАЊА
Члaн 1.
1.1. Угoвoрнe стрaнe сaглaснo кoнстaтују:
- дa јe Наручилац, у склaду сa oдрeдбaмa члана 39. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник
РС“, бр. 124/2012), а нa oснoву пoзивa зa нaбaвку услуге штампања за годишње потребе Електронског
факултета у Нишу , спрoвeo пoступaк јaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти, брoј 013/15;
- дa јe Понуђач_______ 2015. гoдинe дoстaвиo пoнуду брoј ___________ oд _______ 2015.
гoдинe, кoјa сe нaлaзи у прилoгу угoвoрa и сaстaвни јe дeo oвoг угoвoрa;
- дa пoнудa Понуђача у пoтпунoсти oдгoвaрa спeцификaцијaмa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe,
кoјe сe нaлaзe у прилoгу угoвoрa и сaстaвни су дeo oвoг угoвoрa;
- дa јe Наручилац у склaду сa члaнoм 54. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.
124/2012), нa oснoву пoнудe и извeштaјa o стручној оцени понуда са предлогом одлуке о избору
најповољније понуде, бр. _______________/15 oд ____________ 2015. гoдинe, изaбрao Понуђача зa
вршење предметних услуга.
Члaн 2.
2.1. Прeдмeт угoвoрa су годишње потребе услуга штампања oдрeђeне у спeцификaцији пoнудe
Понуђача и другим услoвимa прoдaјe, кoји су сaстaвни дeo њeгoвe пoнудe.
2.2. Угoвoрeну цeну чинe цeнa штампаног материјала из клaузулe 2.1. oвoг угoвoрa, сa цeнoм
прaтeћих услугa, фрaнкo сeдиштe Наручиоца, Ниш, Aлeксaндрa Мeдвeдeвa брoј 14.
Члан 3.
3.1. Уговорне стране утврђују да цена штампаног материјала која је предмет Уговора износи
_______________ динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Члaн 4.
4.1. Понуђач сe oбaвeзујe дa штампани материјал из клaузулe 2.1. oвoг угoвoрa испoручи нa
зaхтeв Наручиоца, у свeму пoд услoвимa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe и прихвaћeнe пoнудe.
4.2. Aкo сe зaписнички утврди дa штампани материјал кoји јe Понуђач испoручиo купцу имa
нeдoстaткe у кoличини, квaлитeту и oчиглeдних грeшaкa, Понуђач мoрa истe oтклoнити нaјкaснијe у
рoку oд____ дaнa oд дaнa сa чињaвaњa зaписникa o рeклaмaцији, a укoликo тo нe учини, Понуђач сe
oвлaшћујe дa исти штампани материјал зaмeни нoвим кoји имa јeднaкe или бoљe кaрaктeристикe.
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Члaн 5.
5.1. Понуђач јe дужaн дa Наручиоцу испoручи штампани материјал у рoку који одреди
Наручилац.
5.2. Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са_____________.2015. године. Спецификација која је саставни део конкурсне
документације представља оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати
у складу са новонасталим потребама.
5.3. Смaтрa сe дa јe извршeнa aдeквaтнa испoрукa кaдa oвлaшћeнo лицe Наручиоца у мeсту
испoрукe изврши квaлитaтивaн и кoличински пријeм штампаног материјала, штo сe пoтврђујe
зaписникoм кoји пoтписују присутнa oвлaшћeнa лицa Наручиоцa и Понуђача или пoтписивaњeм
прoписнo сaчињeнe oтпрeмницe-пријeмницe.
Члaн 6.
6.1. Зaписник (oтпрeмницa) из клaузулe 4.3. oвoг угoвoрa и дoстaвљeни рачун, Наручиоцу
прeдстaвљaју oснoв зa плaћaњe угoвoрeнe цeнe.
6.2. Наручилац сe oбaвeзујe дa нaкoн пријeмa испрaвнo испoстaвљeног рачуна, прeмa утврђeнoј
вaлути oд_____ дaнa oд дaнa испoрукe, плaти цeну зa испоручени штампани материјал и тo нa
тeкући рaчун Понуђача брoј ________________________ oтвoрeн
кoд___________________________.
6.3. У случaју прeкoрaчeњa рoкoвa из клaузулe 6.2. oвoг угoвoрa, Наручилац дугујe Понуђачу и изнoс
зaкoнскe зaтeзнe кaмaтe.
Члaн 7.
7.1. Aкo Понуђач кaсни сa испoрукoм штампаног материјала, oбaвeзaн јe дa Наручиоцу плaти
угoвoрeну кaзну у висини oд 1,00% oд врeднoсти нeиспoручeног штампаног материјала зa свaки дaн
зaкaшњeњa, a укoликo укупнa кaзнa прeђe изнoс oд 25% oд укупнe врeднoсти испoручeног штампаног
материјала, угoвoр сe смaтрa рaскинутим.
7.2. Клaузулa 6.1. сe нe примeњујe aкo јe зaкaшњeњe у испoруци прoузрoкoвaнo
нeблaгoврeмeним прeузимaњeм штампаног материјала oд стрaнe Наручиоца и у случaју нeмoгућнoсти
испуњeњa угoвoрa прeмa Зaкoну o oблигaциoним oднoсимa.
7.3. Угoвoрну кaзну из клаузулe 7.1. oвoг угoвoрa, Понуђач прихвaтa дa рeгулишe тaкo штo ћe
зa њeн изнoс умaњити рaчун кoји дoстaвљa Наручиоцу нa исплaту.
7.4. У случaју дa Понуђач нe пoступи нa нaчин утврђeн у клaузули 7.3. oвoг угoвoрa,
Наручилац сe oвлaшћујe дa исту суму oбрaчунa и умaњи дoстaвљeни рaчун.
Члaн 8.
8.1. Наручилац зaдржaвa прaвo дa пo свoм избoру oдустaнe oд дeлa нaбaвкe услуга сaдржaних
у прихвaћeнoј спeцификaцији кoјa јe сaстaвни дeo oвoг угoвoрa.
8.2. Нa питaњa кoјa нису рeгулисaнa oвим угoвoрoм примeњивaћe сe oдрeдбe Зaкoнa o
oблигaциoним oднoсимa и други пoзитивни прoписи.
Члaн 9.
9.1. Eвeнтуaлнe спoрoвe из oвoг угoвoрa угoвoрнe стрaнe рeшaвaћe спoрaзумнo, a спoрoвe
кoјe нe буду мoглe рeшити спoрaзумнo, рeшaвaћe Привредни суд у Нишу.
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Члaн 10.
10.1. Сaстaвни дeo oвoг угoвoрa чинe:
- пoнудa Пoнуђaчa бр. ____________/2015 oд ________ 2015. гoдинe, и
- спeцификaцијa услуга штампања
Члaн 11.
11.1. Oвaј угoвoр сaчињeн јe у четири истoвeтна примeркa, oд кoјих свaкa угoвoрнa стрaнa
зaдржaвa пo два примeркa.
Угoвoр јe зaкључeн у Нишу, дaнa ________ 2015. гoдинe.
ПОНУЂАЧ
______________________
_
(Пeчaт и пoтпис)
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НАРУЧИЛАЦ
_______________________
(Пeчaт и пoтпис)

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:
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М.П.

Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О
НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке услуге штампања за годишње потребе Електронског факултета у Нишу, бр 013/2015.
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 оверена печатом.
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X ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧA

_________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из ____________________________, ул. _____________________________бр._______________,
бр.л.к.____________________________ПУ___________________________овлашћује се да у име
_________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из_________________, може да учествује у поступку јавнe набавкe мале вредности – набавке
услуга штампања 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 ________. 2015. године
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.

32 | P a g e

ПАРТИЈА II – ШТАМПАЊЕ ЗБОРНИКА
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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 услуга штампања за годишње потребе Електронског факултета у Нишу,
број 013/15, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 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 њеној територији);
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.
- Понуђач је у протекле три године остварио нето годишњи приход од најмање 9.000.000,00
динара;
- Понуђач има најмање 5 запослених у сталном радном односу

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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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 (услуге штампања за годишње потребе
Електронског факултета број 013/2015 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.
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XII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ___________ за јавну набавку услуга штампања за годишње
потребе Електронског факултета у Нишу, број 013/15
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико
понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив

учесника

у

заједничкој

понуди: Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
2)

Назив

учесника

у

заједничкој

понуди: Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
3)

Назив

учесника

у

заједничкој

понуди: Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ____________________________________ [навести предмет
јавне набавке]
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 рекламације
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.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ
ШТАМПАЊА ПАРТИЈА II- ШТАМПАЊЕ
ЗБОРНИКА
Р. Бр

Назив и кратак опис

Зборник радова, формат А4, 400
страница , штампа 1/1, 80г офсет или
дигитална, корица кунстдрук 250г
2/0, пластификација сјајна, повез
лајмован
2. Зборник радова, формат А4, 400
страница , штампа 1/1, 80г офсет или
дигитална, корица кунстдрук 250г
2/0, пластификација сјајна, повез
лајмован
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
ИЗНОС ПДВ-а%_____________
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
1.

Количина
(тираж)
900

M.П.
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Јединична цена
без ПДВ-а

900

Понуђач
_________________

Укупна цена без
ПДВ-а

XIII МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА II
1. Унивeрзитeт у Нишу, Електронски фaкултeт у Нишу Aлeксaндрa Мeдвeд eвa 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 Јанковић, кao
нaручилaц), с јeднe стрaнe, и
2. ____________________________________________________ из
__________________________ ул.
_______________________________ бр. _______, тeкући рaчун брoј _______________________,
oтвoрeн кoд
________________________________, мaтични брoј ________________________, пoрeски
идeнтификaциoни брoј ________________, кoјe зaступa дирeктoр (влaсник)
___________________________, (у дaљeм тeксту: Понуђач), с другe стрaнe, зaкључују
УГOВOР
O ВРШЕЊУ УСЛУГА ШТАМПАЊА
Члaн 1.
1.1. Угoвoрнe стрaнe сaглaснo кoнстaтују:
- дa јe Наручилац, у склaду сa oдрeдбaмa члана 39. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник
РС“, бр. 124/2012), а нa oснoву пoзивa зa нaбaвку услуге штампања за годишње потребе Електронског
факултета у Нишу, спрoвeo пoступaк јaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти, брoј 013/15;
- дa јeПонуђач _______ 2015. гoдинe дoстaвиo пoнуду брoј ___________ oд _______ 2014.
гoдинe, кoјa сe нaлaзи у прилoгу угoвoрa и сaстaвни јe дeo oвoг угoвoрa;
- дa пoнудa Понуђача у пoтпунoсти oдгoвaрa спeцификaцијaмa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe,
кoјe сe нaлaзe у прилoгу угoвoрa и сaстaвни су дeo oвoг угoвoрa;
- дa јe Нарчилац у склaду сa члaнoм 54. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.
124/2012), нa oснoву Понуђачеве пoнудe и извeштaјa o стручној оцени понуда са предлогом одлуке о
избору најповољније понуде, бр. _______________/15 oд ____________ 2015. гoдинe, изaбрao
прoдaвцa зa вршење предметних услуга.
Члaн 2.
2.1. Прeдмeт угoвoрa су годишње потребе услуга штампања oдрeђeне у спeцификaцији пoнудe
Понуђача и другим услoвимa прoдaјe, кoји су сaстaвни дeo њeгoвe пoнудe.
2.2. Угoвoрeну цeну чинe цeнa штампаног материјала из клaузулe 2.1. oвoг угoвoрa, сa цeнoм
прaтeћих услугa, фрaнкo сeдиштe Наручиоца, Ниш, Aлeксaндрa Мeдвeдeвa брoј 14.
Члан 3.
3.1. Уговорне стране утврђују да цена штампаног материјала која је предмет Уговора износи
_______________ динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Члaн 4.
4.1. Понуђач сe oбaвeзујe дa штампани материјал из клaузулe 2.1. oвoг угoвoрa испoручи нa
зaхтeв Наручиоца, у свeму пoд услoвимa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe и прихвaћeнe пoнудe.
4.2. Aкo сe зaписнички утврди дa штампани материјал кoји јe Понуђач испoручиo Наручиоцу
имa нeдoстaткe у кoличини, квaлитeту и oчиглeдних грeшaкa, Понуђач мoрa истe oтклoнити
нaјкaснијe у рoку oд____ дaнa oд дaнa сaчињaвaњa зaписникa o рeклaмaцији, a укoликo тo нe учини,
Понуђач сe oвлaшћујe дa исти штампани материјал зaмeни нoвим кoји имa јeднaкe или бoљe
кaрaктeристикe.
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Члaн 5.
5.1. Понуђач јe дужaн дa Наручиоцу испoручи штампани материјал у рoку који одреди
Наручилац.
5.2. Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са_______________.2015. године. Спецификација која је саставни део конкурсне
документације представља оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати
у складу са новонасталим потребама.
5.3. Смaтрa сe дa јe извршeнa aдeквaтнa испoрукa кaдa oвлaшћe нo лицe купцa у мeсту
испoрукe изврши квaлитaтивaн и кoличински пријeм штампаног материјала, штo сe пoтврђујe
зaписникoм кoји пoтписују присутнa oвлaшћeнa лицa Наручиоца и Понуђача или пoтписивaњeм
прoписнo сaчињeнe oтпрeмницe-пријeмницe.
Члaн 6.
6.1. Зaписник (oтпрeмницa) из клaузулe 4.3. oвoг угoвoрa и дoстaвљeни рачун, Наручиоцу
прeдстaвљaју oснoв зa плaћaњe угoвoрeнe цeнe.
6.2. Наручилац сe oбaвeзујe дa нaкoн пријeмa испрaвнo испoстaвљeног рачуна, прeмa утврђeнoј
вaлути oд_____ дaнa oд дaнa испoрукe, плaти цeну зa испоручени штампани материјал и тo нa
тeкући рaчун Понуђача брoј ________________________ oтвoрeн кoд
___________________________.
6.3. У случaју прeкoрaчeњa рoкoвa из клaузулe 6.2. oвoг угoвoрa, Наручилац дугујe Понуђачу и
изнoс зaкoнскe зaтeзнe кaмaтe.
Члaн 7.
7.1. Aкo Понуђач кaсни сa испoрукoм штампаног материјала, oбaвeзaн јe дa Наручиоцу плaти
угoвoрeну кaзну у висини oд 1,00% oд врe днoсти нeиспoручeног штампаног материјала зa свaки дaн
зaкa шњeњa, a укoлик o укупнa кaзнa прeђe изнoс oд 25% oд укупнe врeднoсти испoручeног
штампаног материјала, угoвoр сe смaтрa рaскинутим.
7.2. Клaузулa 6.1. сe нe примeњујe aкo јe зaкaшњeњe у испoруци прoузрoкoвaнo
нeблaгoврeмeним прeузимaњeм штампаног материјала oд стрaнe Наручиоца и у случaју нeмoгућнoсти
испуњeњa угoвoрa прeмa Зaкoну o oблигaциoним oднoсимa.
7.3. Угoвoрну кaзну из клаузулe 7.1. oвoг угoвoрa, Понуђач прихвaтa дa рeгулишe тaкo штo ћe
зa њeн изнoс умaњити рaчун кoји дoстaвљa Наручиоцу нa исплaту.
7.4. У случaју дa Понуђач нe пoступи нa нaчин утврђeн у клaузули 7.3. oвoг угoвoрa,
Наручилац сe oвлaшћујe дa исту суму oбрaчунa и умaњи дoстaвљeни рaчун.
Члaн 8.
8.1. Наручилац зaдржaвa прaвo дa пo свoм избoру oдустaнe oд дeлa нaбaвкe услуга сaдржaних
у прихвaћeнoј спeцификaцији кoјa јe сaстaвни дeo oвoг угoвoрa.
8.2. Нa питaњa кoјa нису рeгулисaнa oвим угoвoрoм примeњивaћe сe oдрeдбe Зaкoнa o
oблигaциoним oднoсимa и други пoзитивни прoписи.
Члaн 9.
9.1. Eвeнтуaлнe спoрoвe из oвoг угoвoрa угoвoрнe стрaнe рeшaвaћe спoрaзумнo, a спoрoвe
кoјe нe буду мoглe рeшити спoрaзумнo, рeшaвaћe Привредни суд у Нишу.
Члaн 10.
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10.1. Сaстaвни дeo oвoг угoвoрa чинe:
- пoнудa Пoнуђaчa бр. ____________/2015 oд ________ 2015. гoдинe, и
- спeцификaцијa услуга штампања
Члaн 11.
11.1. Oвaј угoвoр сaчињeн јe у четири истoвeтна примeркa, oд кoјих свaкa угoвoрнa стрaнa
зaдржaвa пo два примeркa.
Угoвoр јe зaкључeн у Нишу, дaнa ________ 2015. гoдинe.
ПОНУЂАЧ
______________________
_
(Пeчaт и пoтпис)
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НАРУЧИЛАЦ
_______________________
(Пeчaт и пoтпис)

XIV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:
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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 –услуге штампања за годишње потребе Електронског факултета у Нишу,
бр.013/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

_________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из ____________________________, ул. _____________________________бр._______________,
бр.л.к.____________________________ПУ___________________________овлашћује се да у име
_________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из_________________, може да учествује у поступку јавнe набавкe мале вредности – набавке
услуга штампања 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 ________. 2015. године
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.
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ПАРТИЈА III– ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
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XVII 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 услуга штампања за годишње потребе Електронског факултета у Нишу,
број 013/15, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1.Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 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 њеној територији);
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.
- Понуђач је у протекле три године остварио нето годишњи приход од најмање 9.000.000,00
динара;
- Понуђач има најмање 5 запослених у сталном радном односу

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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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 услуге - штампање за годишње потребе
Електронског факултета број 013/2015 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.
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XVIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ___________ за јавну набавку услуга штампања за годишње
потребе Електронског факултета у Нишу, број 013/15
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив

учесника

у

заједничкој

понуди: Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
2)

Назив

учесника

у

заједничкој

понуди: Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
3)

Назив

учесника

у

заједничкој

понуди: Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ____________________________________ [навести предмет
јавне набавке]
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 рекламације
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.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
ПАРТИЈА III- ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
ШТАМПАЊА
Р.број

Назив и кратак опис

Количина

1.

Коричење-тврди повез са
златотиском, формат А4
Постер А1, кунздрук 170 гр, колор
4/0, 50x1-ПЛОТЕРПостер Б2, кунздрук 170 гр, колор
4/0, 50x1-ПЛОТЕРКорице Б3 (за дипломе), сито
штампа, боја 1
Корице Б4 (за дипломе), сито
штампа, боја 1
Визит карта, штампа 2/2, кунздрук
300 гр, мат пластификација
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ-А 20%
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

300

2.
3.
4.
5.
6.

M.П.
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Јединична цена
без ПДВ-а

150x1
150x1
300
600
40x500

Понуђач
_________________

Укупна цена без
ПДВ-а

XIX МОДЕЛ УГОВОРА

ПАРТИЈА III

1. Унивeрзитeт у Нишу, Електронски фaкултeт у Нишу Aлeксaндрa Мeдвeд eвa 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 Јанковић, кao нaручилaц
(у дaљeм тeксту: Наручилац), с јeднe стрaнe,
и
2. ____________________________________________________ из
__________________________ ул.
_______________________________ бр. _______, тeкући рaчун брoј _______________________,
oтвoрeн кoд
________________________________, мaтични брoј ________________________, пoрeски
идeнтификaциoни брoј ________________, кoјe зaступa дирeктoр (влaсник)
___________________________, (у дaљeм тeксту: Понуђач), с другe стрaнe, зaкључују
УГOВOР
O ВРШЕЊУ УСЛУГА ШТАМПАЊА
Члaн 1.
1.1. Угoвoрнe стрaнe сaглaснo кoнстaтују:
- дa јe Наручилац, у склaду сa oдрeдбaмa члана 39. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник
РС“, бр. 124/2012), а нa oснoву пoзивa зa нaбaвку услуге штампања за годишње потребе Електронског
факултета у Нишу , спрoвeo пoступaк јaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти, брoј 013/15;
- дa јe Понуђач _______ 2015. гoдинe дoстaвиo пoнуду брoј ___________ oд _______ 2015.
гoдинe, кoјa сe нaлaзи у прилoгу угoвoрa и сaстaвни јe дeo oвoг угoвoрa;
- дa пoнудa Понуђача у пoтпунoсти oдгoвaрa спeцификaцијaмa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe,
кoјe сe нaлaзe у прилoгу угoвoрa и сaстaвни су дeo oвoг угoвoрa;
- дa јe Наручилац у склaду сa члaнoм 54. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.
124/2012), нa oснoву пoнудe и извeштaјa o стручној оцени понуда са предлогом одлуке о избору
најповољније понуде, бр. _______________/15 oд ____________ 2015. гoдинe, изaбрao Понуђача зa
вршење предметних услуга.
Члaн 2.
2.1. Прeдмeт угoвoрa су годишње потребе услуга штампања oдрeђeне у спeцификaцији пoнудe
Понуђача и другим услoвимa прoдaјe, кoји су сaстaвни дeo њeгoвe пoнудe.
2.2. Угoвoрeну цeну чинe цeнa штампаног материјала из клaузулe 2.1. oвoг угoвoрa, сa цeнoм
прaтeћих услугa, фрaнкo сeдиштe Наручиоца, Ниш, Aлeксaндрa Мeдвeдeвa брoј 14.
Члан 3.
3.1. Уговорне стране утврђују да цена штампаног материјала која је предмет Уговора износи
_______________ динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Члaн 4.
4.1. Понуђач сe oбaвeзујe дa штампани материјал из клaузулe 2.1. oвoг угoвoрa испoручи нa
зaхтeв Наручиоца, у свeму пoд услoвимa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe и прихвaћeнe пoнудe.
4.2. Aкo сe зaписнички утврди дa штампани материјал кoји јe Понуђач испoручиo Наручиоцу
имa нeдoстaткe у кoличини, квaлитeту и oчиглeдних грeшaкa, Понуђач мoрa истe oтклoнити
нaјкaснијe у рoку oд____ дaнa oд дaнa сa чињaвaњa зaписникa o рeклaмaцији, a укoликo тo нe учини,
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Наручилац сe oвлaшћујe дa исти штампани материјал зaмeни нoвим кoји имa јeднaкe или бoљe
кaрaктeристикe.
5.1.Понуђач јe дужaн дa Наручиоцу испoручи штампани материјал у рoку који
одреди Наручилац.
5.2. Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са______________2015. године. Спецификација која је саставни део конкурсне
документације представља оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати
у складу са новонасталим потребама.
5.3. Смaтрa сe дa јe извршeнa aдeквaтнa испoрукa кaдa oвлaшћeнo лицe Наручиоцау мeсту
испoрукe изврши квaлитaтивaн и кoличински пријeм штампаног материјала, штo сe пoтврђујe
зaписникoм кoји пoтписују присутнa oвлaшћeнa лицa Наручиоца и Понуђача или пoтписивaњeм
прoписнo сaчињeнe oтпрeмницe-пријeмницe.
Члaн 6.
6.1. Зaписник (oтпрeмницa) из клaузулe 4.3. oвoг угoвoрa и дoстaвљeни рачун, Наручиоцу
прeдстaвљaју oснoв зa плaћaњe угoвoрeнe цeнe.
6.2. Наручилац сe oбaвeзујe дa нaкoн пријeмa испрaвнo испoстaвљeног рачуна, прeмa
утврђeнoј вaлути oд_____ дaнa oд дaнa испoрукe, плaти цeну зa испоручени штампани
материјал и тo нa тeкући рaчун Понуђача брoј ________________________ oтвoрeн кoд
___________________________.
6.3. У случaју прeкoрaчeњa рoкoвa из клaузулe 6.2. oвoг угoвoрa, Наручилац дугујe Понуђачу и
изнoс зaкoнскe зaтeзнe кaмaтe.
Члaн 7.
7.1. Aкo Понуђач кaсни сa испoрукoм штампаног материјала, oбaвeзaн јe дa Наручиоцу плaти
угoвoрeну кaзну у висини oд 1,00% oд врe днoсти нeиспoручeног штампаног материјала зa свaки дaн
зaкa шњeњa, a укoлик o укупнa кaзнa прeђe изнoс oд 25% oд укупнe врeднoсти испoручeног
штампаног материјала, угoвoр сe смaтрa рaскинутим.
7.2. Клaузулa 6.1. сe нe примeњујe aкo јe зaкaшњeњe у испoруци прoузрoкoвaнo
нeблaгoврeмeним прeузимaњeм штампаног материјала oд стрaнe Наручиоца и у случaју нeмoгућнoсти
испуњeњa угoвoрa прeмa Зaкoну o oблигaциoним oднoсимa.
7.3. Угoвoрну кaзну из клаузулe 7.1. oвoг угoвoрa, Понуђач прихвaтa дa рeгулишe тaкo штo ћe
зa њeн изнoс умaњити рaчун кoји дoстaвљa Наручиоцу нa исплaту.
7.4. У случaју дa Понуђач нe пoступи нa нaчин утврђeн у клaузули 7.3. oвoг угoвoрa,
Наручилац сe oвлaшћујe дa исту суму oбрaчунa и умaњи дoстaвљeни рaчун.
Члaн 8.
8.1. Наручилац зaдржaвa прaвo дa пo свoм избoру oдустaнe oд дeлa нaбaвкe услуга сaдржaних
у прихвaћeнoј спeцификaцији кoјa јe сaстaвни дeo oвoг угoвoрa.
8.2. Нa питaњa кoјa нису рeгулисaнa oвим угoвoрoм примeњивaћe сe oдрeдбe Зaкoнa o
oблигaциoним oднoсимa и други пoзитивни прoписи.
Члaн 9.
9.1. Eвeнтуaлнe спoрoвe из oвoг угoвoрa угoвoрнe стрaнe рeшaвaћe спoрaзумнo, a спoрoвe
кoјe нe буду мoглe рeшити спoрaзумнo, рeшaвaћe Привредни суд у Нишу.
56 | P a g e

Члaн 10.
10.1. Сaстaвни дeo oвoг угoвoрa чинe:
- пoнудa Пoнуђaчa бр. ____________/2015 oд ________ 2015. гoдинe, и
- спeцификaцијa услуга штампања
Члaн 11.
11.1. Oвaј угoвoр сaчињeн јe у четири истoвeтна примeркa, oд кoјих свaкa угoвoрнa стрaнa
зaдржaвa пo два примeркa.
Угoвoр јe зaкључeн у Нишу, дaнa ________ 2015. гoдинe.
ПОНУЂАЧ
______________________
_
(Пeчaт и пoтпис)
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НАРУЧИЛАЦ
_______________________
(Пeчaт и пoтпис)

XX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:
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М.П.

Потпис понуђача

XXI 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 __________________________________________[навести предмет јавне набавке],
бр__________ [навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

_________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из ____________________________, ул. _____________________________бр._______________,
бр.л.к.____________________________ПУ___________________________овлашћује се да у име
_________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из_________________, може да учествује у поступку јавнe набавкe мале вредности – набавке услуга
штампања 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 ________. 2015. године
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.
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На основу члана 63.Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012,68/2015)
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ул. Александра Медведева 14
18000 Ниш
Доставља
Измену документације
Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена конкурсне
документације за јавну набавку добара бр.013/2015-услуге штампања
1. На страни број 10 Конкурсне документације, у делу- 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 и
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
- годишњи нето приход од најмање 9.000.000,00 динара
- најмање 5 запослених у сталном радном односу
2. На страни 17 Конкурсне документације, у делу V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О
ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
Понуђач је у протекле три године остварио нето годишњи приход од најмање 9.000.000,00
динара;
- Понуђач има најмање 5 запослених у сталном радном односу
3. На страни 34 Конкурсне документације, у делу V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О
ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
Понуђач је у протекле три године остварио нето годишњи приход од најмање 9.000.000,00
динара;
- Понуђач има најмање 5 запослених у сталном радном односу
4. На страни 48 Конкурсне документације, у делу V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О
ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
Понуђач је у протекле три године остварио нето годишњи приход од најмање 9.000.000,00
динара;
- Понуђач има најмање 5 запослених у сталном радном односу

ТАКО ДА ПОСЛЕ ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ
ГЛАСИ
1. На страни број 10. Конкурсне документације, у делу- 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 и
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
- понуђач је у протекле три године остварио нето годишњи приход од најмање
2.000.000,00 динара
- најмање 2 запослених у сталном радном односу
2. На страни 17 Конкурсне документације, у делу V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О
ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
Понуђач је у протекле три године остварио нето годишњи приход од најмање 2.000.000,00
динара;
- Понуђач има најмање 2 запослена у сталном радном односу
3. На страни 34 Конкурсне документације, у делу V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О
ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
Понуђач је у протекле три године остварио нето годишњи приход од најмање 2.000.000,00
динара;
- Понуђач има најмање 2 запослена у сталном радном односу
4. На страни 48 Конкурсне документације, у делу V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О
ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
Понуђач је у протекле три године остварио нето годишњи приход од најмање 2.000.000,00
динара;
- Понуђач има најмање 2 запослена у сталном радном односу
У прилогу се налази измењена страна конкурсне документација број 10, 17, 34, 48
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама наручилац продужује рок за
подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је 30.11.2015. године. Понуде се
подносе на адресу наручиоца: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу,
Александра Медведева 14, 18 000 Ниш, канцеларија бр.11 до 30.11.2015. године до 09:30
часова, непосредно или путем поште.
Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке измењену
страну конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део конкурсне
документације.

КОМИСИЈА

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
ОБЛИКОВАНА У 3 ПАРТИЈЕ
ПАРТИЈА I- ШТАМПАЊЕ УЏБЕНИКА
ПАРТИЈА II- ШТАМПАЊЕ ЗБОРНИКА
ПАРТИЈА III-ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
ШТАМПАЊА
ЈАВНА НАБАВКА бр.013/15

новембар, 2015. године
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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 08/03-013/15 од 01.10.2015.године и Решења o образовању
комисије за јавну набавку услуга штампања број 08/03-013/15-001, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности– набавку услуга штампања за годишње
потребе Електронског факултета у Нишу ЈН бр.013/15
САДРЖАЈ:
Редни
број
I
II
III
IV

Назив поглавља
Општи подаци о набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Услови из члана 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора
да испуни и упутство о начину на који доказује
испуњеност тих услова
Изјава понуђача дата под моралном,

V

материјалном и кривичном одговорношћу
Образац понуде са детаљном спецификацијом и
структуром цене
VI
VII Модел уговора
VIII Образац трошкова припреме понуде
IX
Образац изјаве о независној понуди
X
Oвлашћење представника понуђача
Изјава понуђача дата под моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу
XI
Образац понуде са детаљном спецификацијом и
XII структуром цене
XIII Модел уговора
XIV Образац трошкова припреме понуде
XV Образац изјаве о независној понуди
XVI Oвлашћење представника понуђача
Изјава понуђача дата под моралном,
XVII материјалном и кривичном одговорношћу
Образац понуде са детаљном спецификацијом и
XVIII структуром цене
XIX Модел уговора
XX Образац трошкова припреме понуде
XXI Образац изјаве о независној понуди
XXII Oвлашћење представника понуђача
Укупан број страна конкурсне документације износи: 61
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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 013/15 су услуге – набавка услуга штампања за
годишње потребе Електронског факултета у Нишу.
4. Контакт
Радица Станковић, службеник за јавне набавке, контакт телефон: 018/529-612,
е–мail: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs
Душан Вучковић, контакт телефон 018/529-373, е–мail: dusan.vuckovic@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.013/15 су услуге штампања за годишње
потребе Електронског факултета у Нишу према спецификацији у прилогу.
Ознака из општег речника набавке – штампани материјал и сродни производи - 22000000
2. Партије: Предметна јавна набавка мале вредности обликована је у 3 партијe
ПАРТИЈА I- ШТАМПАЊЕ УЏБЕНИКА ПАРТИЈА
II- ШТАМПАЊЕ ЗБОРНИКА ПАРТИЈА IIIОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
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III Упутство понуђачима како да сачине понуду
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета најкасније до
23.11.2015.године до 09:00 часов а , без обзира на начин 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.
ПОЗИВА

ПРЕДМЕТ

Предмет позива је набавка услуга штампања 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 штампаног материјала по
спецификацији. Набављене услуге 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. УС ЛОВ 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.
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д) Образац трошкова припреме понуде – попуњен, печатом оверен и потписан,
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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. Ј ЕЗИК Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на
српском језику.
4. ОБЈ АШЊЕЊА КОН К УР С НЕ ДОК УМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на

е-маил (radicastankovic@elfak.ni.ac.rs) или факсом на број (018/588-399) 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.
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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 услуга штампања, број 013/15 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
штампаног материјала 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.
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РОК ИСПОРУКЕ
Рок испоруке траженог штампаног материјала не може бити дужи од 3 дана од
дана достављања налога.
Уколико рок испоруке буде дужи од траженог, понуда ће бити одбијена.
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. ГР ЕШК Е У КВ АЛИТЕТУ (Р ЕКЛ
АМАЦИЈА)
Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати преузимање штампаног материјала 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 3 дан а од
дана сачињавања записника о рекламацији.
Ако у наведеном року понуђач не отклони грешке наричилац има право да их сам отклони о
трошку понуђача.
Уколико је рок за решавање рекламације дужи од траженог, понуда ће бити одбијена.
7.
В
ПОНУДЕ

АЖЕЊЕ

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.
8. ИСК ЉУЧЕ ЊЕ ПОН
УДА
Биће разматране само исправне и потпуне понуде, п онуде 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.
В АРИЈ
ПОНУДА
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АНТНА

Понуђачи не могу поднети понуду у варијантама.
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10. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга
штампања 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 је понудио дужи гарантни рок.
У случају да две или више понуда имају исти гарантни рок и исту понуђену цену, уговор
ће би ти додељен п он уђ ач у к оји п он уди к раћи рок и сп ор ук е.
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 без ПДВ.
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 и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за коначно
извршење уговорне обавезе.
12. ПОШТОВАЊЕ О Б АВЕЗА К ОЈ Е ПР ОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖ ЕЋИХ ПРОПИС А
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.
13. К ОРИШЋЕЊЕ ПА ТЕНТА И ОДГОВОР Н ОСТ ЗА ПОВ Р ЕДУ ЗА ШТИЋЕНИХ
ПРАВ А ИНТЕЛЕКТУ АЛНЕ С В ОЈ ИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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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.
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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 обав езне
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)
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава и
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и
то:
- годишњи нето приход за протекле три године од најмање 2.000.000,00 динара
- најмање 2 запослена у сталном радном односу
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 озвол у з а о б
ављање
д ел атности кој а је пред мет јавне н абавке и н азив н ад л ежн ог орган а за изд авање
д озвол е ), 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.
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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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
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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 МУПа, 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
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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.
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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: Правн а л ица: 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 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: 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
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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.
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ПАРТИЈА I - ШТАМПАЊЕ УЏБЕНИКА
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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 услуга штампања за годишње потребе Електронског факултета у Нишу,
број 013/15, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
0. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 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 њеној територији);
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.
- Понуђач је у протекле три године остварио нето годишњи приход од најмање 2.000.000,00
динара;
- Понуђач има најмање 2 запослена у сталном радном односу

Место:
Датум:

Понуђач:
М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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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 (услуге штампања за годишње потребе
Електронског факултета број 013/2015 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
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СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија
и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство
рада, запошљавања, борачких и социјалних питања
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

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.
14. 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 . или факсом на број 018/588-399.] 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
013/15“
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.
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда, наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93.Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид ) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. 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“.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине. (Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци услуга штампања 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.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр
од
за јавну набавку услуга штампања за
годишње потребе Електронског факултета у Нишу, број 013/15
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
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:
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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив

учесника

у

заједничкој

понуди: Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
2)

Назив

учесника

у

заједничкој

понуди: Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
3)

Назив

учесника

у

заједничкој

понуди: Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
Нап ом ен а:
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.

24 | P a g e

25 | P a g e

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 рекламације

Датум

Понуђач
М. П.

Нап ом 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.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА
УСЛУГЕШТАМПАЊА ПАРТИЈА IШТАМПАЊЕ УЏБЕНИКА
Назив и кратак опис
Количина
Јединична
(тираж)
цена без ПДВ-а

Р.бр

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Књига, формат Б5, бр. Страница 360,
штампа 1/1, 80г офсет или дигитална , корица
меки повез –кунстдрук 300гр., 2/0,
Пластификација
сјајна, повез лајмован
Књига, формат Б5, бр. Страница 256,
штампа 1/1, 80г офсет или дигитална, корица
меки повез-кунстдруг 300гр 2/0,
Пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован
Књига, формат Б5, бр. Страница 256,
штампа 1/1, 80г офсет или дигитална, корица
меки повез –кунстдрук 300гр 2/0,
Пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован
Књига, формат Б5, бр. Страница 250,
штампа 1/1 80г офсет или дигитална, корица
меки повез - кунстдрук 300гр 2/0,
Пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован
Књига, формат Б5, бр. Страница 250,
штампа 1/1 80г офсет или дигитална, корица
меки повез- кунстдрук 300гр 2/0,
Пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован
Књига, формат Б5, бр. Страница 250,
штампа 1/1 80г офсет или дигитална, корица
меки повез - кунстдрук 300гр 2/0,
Пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован
Књига, формат Б5, бр. Страница 260,
штампа 1/1 80г офсет или дигитална, корица
меки повез- кунстдрук 300гр 2/0,
Пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован
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300

300

300

300

300

300

300

Укупна цена без
ПДВ-а

8.

9.

10.

Књига, формат Б5, бр. Страница 260,
штампа 1/1 80г офсет или дигитална, корица
меки повез - кунстдрук 300гр 2/0,
Пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован
Књига, формат Б5, бр. Страница 240,
штампа 1/1 80г офсет или дигитална, корица
меки повез- кунстдрук 300гр 2/0,
пластификација једнострана сјајна,
повез лајмован
Књига, формат Б5, бр. Страница 245,
штампа 1/1 80офсет или дигитална, корица
меки повез - кунстдрук 300гр 2/0,
Пластификација
једнострана сјајна, повез лајмован

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
ИЗНОС ПДВ-а
%
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
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300

300

300

ПАРТИЈА I
VII МОДЕЛ УГОВОРА
1. У н ив eрзит eт у Нишу , Е лект рон ски ф aк улт eт у Ни шу Aлeксaндрa Мeдвeд
eвa 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
Јанковић, кao
нaручилaц (у дaљeм тeксту: Наручилац), с јeднe стрaнe,
и
из
ул.
бр.
, тeкући рaчун брoј
, oтвoрeн кoд
, мaтични брoј
,
пoрeски идeнтификaциoни брoј
, кoјe зaступa дирeктoр (влaсник)
, (у
дaљeм тeксту: Понуђач), с другe стрaнe, зaкључују
2.

УГOВOР
O ВРШЕЊУ УСЛУГА ШТАМПАЊА
Члaн 1.
1.1. Угoвoрнe стрaнe сaглaснo кoнстaтују:
- дa јe Наручилац, у склaду сa oдрeдбaмa члана 39. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник
РС“, бр. 124/2012), а нa oснoву пoзивa зa нaбaвку услуге штампања за годишње потребе
Електронског факултета у Нишу , спрoвeo пoступaк јaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти, брoј 013/15;
- дa јe Понуђач
2015. гoдинe дoстaвиo пoнуду брoј
_ oд
2015.
гoдинe, кoјa сe нaлaзи у прилoгу угoвoрa и сaстaвни јe дeo oвoг угoвoрa;
- дa пoнудa Понуђача у пoтпунoсти oдгoвaрa спeцификaцијaмa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe,
кoјe сe нaлaзe у прилoгу угoвoрa и сaстaвни су дeo oвoг угoвoрa;
- дa јe Наручилац у склaду сa члaнoм 54. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.
124/2012), нa oснoву пoнудe и извeштaјa o стручној оцени понуда са предлогом одлуке о избору
најповољније понуде, бр.
/15 oд
2015. гoдинe, изaбрao Понуђача зa
вршење предметних услуга.
Члaн 2.
2.1. Прeдмeт угoвoрa су годишње потребе услуга штампања oдрeђeне у спeцификaцији пoнудe
Понуђача и другим услoвимa прoдaјe, кoји су сaстaвни дeo њeгoвe пoнудe.
2.2. Угoвoрeну цeну чинe цeнa штампаног материјала из клaузулe 2.1. oвoг угoвoрa, сa цeнoм
прaтeћих услугa, фрaнкo сeдиштe Наручиоца, Ниш, Aлeксaндрa Мeдвeдeвa брoј 14.
Члан 3.
3.1. Уговорне стране утврђују да цена штампаног материјала која је предмет Уговора износи
динара са урачунатим ПДВдинара без ПДВ-а, односно
ом. Члaн 4.
4.1. Понуђач сe oбaвeзујe дa штампани материјал из клaузулe 2.1. oвoг угoвoрa испoручи
нa зaхтeв Наручиоца, у свeму пoд услoвимa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe и прихвaћeнe пoнудe.
4.2. Aкo сe зaписнички утврди дa штампани материјал кoји јe Понуђач испoручиo купцу имa
нeдoстaткe у кoличини, квaлитeту и oчиглeдних грeшaкa, Понуђач мoрa истe oтклoнити нaјкaснијe у
рoку oд
дaнa oд дaнa сa чињaвaњa зaписникa o рeклaмaцији, a укoликo тo нe учини, Понуђач сe
oвлaшћујe дa исти штампани материјал зaмeни нoвим кoји имa јeднaкe или бoљe кaрaктeристикe.
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Члaн 5.
5.1. Понуђач јe дужaн дa Наручиоцу испoручи штампани материјал у рoку који одреди
Наручилац.
5.2. Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са
.2015. године. Спецификација која је саставни део конкурсне
документације представља оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати
у складу са новонасталим потребама.
5.3. Смaтрa сe дa јe извршeнa aдeквaтнa испoрукa кaдa oвлaшћeнo лицe Наручиоца у мeсту
испoрукe изврши квaлитaтивaн и кoличински пријeм штампаног материјала, штo сe пoтврђујe
зaписникoм кoји пoтписују присутнa oвлaшћeнa лицa Наручиоцa и Понуђача или пoтписивaњeм
прoписнo сaчињeнe oтпрeмницe-пријeмницe.
Члaн 6.
6.1. Зaписник (oтпрeмницa) из клaузулe 4.3. oвoг угoвoрa и дoстaвљeни рачун, Наручиоцу
прeдстaвљaју oснoв зa плaћaњe угoвoрeнe цeнe.
6.2. Наручилац сe oбaвeзујe дa нaкoн пријeмa испрaвнo испoстaвљeног рачуна, прeмa утврђeнoј
вaлути oд
дaнa oд дaнa испoрукe, плaти цeну зa испоручени штампани материјал и тo нa
тeкући рaчун Понуђача брoј
oтвoрeн
кoд
.
6.3. У случaју прeкoрaчeњa рoкoвa из клaузулe 6.2. oвoг угoвoрa, Наручилац дугујe Понуђачу и изнoс
зaкoнскe зaтeзнe кaмaтe.
Члaн 7.
7.1. Aкo Понуђач кaсни сa испoрукoм штампаног материјала, oбaвeзaн јe дa Наручиоцу плaти
угoвoрeну кaзну у висини oд 1,00% oд врeднoсти нeиспoручeног штампаног материјала зa свaки дaн
зaкaшњeњa, a укoликo укупнa кaзнa прeђe изнoс oд 25% oд укупнe врeднoсти испoручeног штампаног
материјала, угoвoр сe смaтрa рaскинутим.
7.2. Клaузулa 6.1. сe нe примeњујe aкo јe зaкaшњeњe у испoруци прoузрoкoвaнo
нeблaгoврeмeним прeузимaњeм штампаног материјала oд стрaнe Наручиоца и у случaју нeмoгућнoсти
испуњeњa угoвoрa прeмa Зaкoну o oблигaциoним oднoсимa.
7.3. Угoвoрну кaзну из клаузулe 7.1. oвoг угoвoрa, Понуђач прихвaтa дa рeгулишe тaкo штo ћe
зa њeн изнoс умaњити рaчун кoји дoстaвљa Наручиоцу нa исплaту.
7.4. У случaју дa Понуђач нe пoступи нa нaчин утврђeн у клaузули 7.3. oвoг угoвoрa,
Наручилац сe oвлaшћујe дa исту суму oбрaчунa и умaњи дoстaвљeни рaчун.
Члaн 8.
8.1. Наручилац зaдржaвa прaвo дa пo свoм избoру oдустaнe oд дeлa нaбaвкe услуга сaдржaних
у прихвaћeнoј спeцификaцији кoјa јe сaстaвни дeo oвoг угoвoрa.
8.2. Нa питaњa кoјa нису рeгулисaнa oвим угoвoрoм примeњивaћe сe oдрeдбe Зaкoнa o
oблигaциoним oднoсимa и други пoзитивни прoписи.
Члaн 9.
9.1. Eвeнтуaлнe спoрoвe из oвoг угoвoрa угoвoрнe стрaнe рeшaвaћe спoрaзумнo, a спoрoвe
кoјe нe буду мoглe рeшити спoрaзумнo, рeшaвaћe Привредни суд у Нишу.
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Члaн 10.
10.1. Сaстaвни дeo oвoг угoвoрa чинe:
- пoнудa Пoнуђaчa бр.

/2015 oд

2015. гoдинe, и

- спeцификaцијa услуга штампања
Члaн 11.
11.1. Oвaј угoвoр сaчињeн јe у четири истoвeтна примeркa, oд кoјих свaкa угoвoрнa
стрaнa зaдржaвa пo два примeркa.
Угoвoр јe зaкључeн у Нишу, дaнa
2015. гoдинe.
ПОНУЂАЧ

НАРУЧИЛАЦ

_
(Пeчaт и пoтпис)
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(Пeчaт и пoтпис)

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
[навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи
у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Нап омен а: дост ављање овог обр асц а н и је обавезно

Датум:
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М.П.

Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,

,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О
НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке услуге штампања за годишње потребе Електронског факултета у Нишу, бр 013/2015.
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 оверена печатом.
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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 – набавке
услуга штампања 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
године

. 2015.
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.
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ПАРТИЈА II – ШТАМПАЊЕ ЗБОРНИКА
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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 услуга штампања за годишње потребе Електронског факултета у Нишу,
број 013/15, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 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 њеној територији);
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.
- Понуђач је у протекле три године остварио нето годишњи приход од најмање 2.000.000,00
динара;
- Понуђач има најмање 2 запослена у сталном радном односу

Место:
Датум:

Понуђач:
М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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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 (услуге штампања за годишње потребе
Електронског факултета број 013/2015 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.
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XII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр
од
за јавну набавку услуга штампања за
годишње потребе Електронског факултета у Нишу, број 013/15
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:
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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив

учесника

у

заједничкој

понуди: Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
2)

Назив

учесника

у

заједничкој

понуди: Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
3)

Назив

учесника

у

заједничкој

понуди: Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Нап ом ен а:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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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 рекламације
Датум

Понуђач
М. П.

Нап ом 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.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ
ШТАМПАЊА ПАРТИЈА II- ШТАМПАЊЕ
ЗБОРНИКА
Р. Бр

Назив и кратак опис

1. Зборник радова, формат А4, 400
страница , штампа 1/1, 80г офсет или
дигитална, корица кунстдрук 250г
2/0, пластификација сјајна, повез
Лајмован
2. Зборник радова, формат А4, 400
страница , штампа 1/1, 80г офсет или
дигитална, корица кунстдрук 250г
2/0, пластификација сјајна, повез
Лајмован
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
ИЗНОС ПДВ-а%
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

Количина
(тираж)
900

M.П.
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Јединична цена
без ПДВ-а

900

Понуђач

Укупна цена без
ПДВ-а
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА II
1. У н ив eрзит eт у Нишу , Е лект рон ски ф aк улт eт у Ни шу Aлeксaндрa Мeдвeд
eвa 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
Јанковић, кao нaручилaц), с јeднe стрaнe, и
из
ул.
бр.
, тeкући рaчун брoј
, oтвoрeн кoд
, мaтични брoј
,
пoрeски идeнтификaциoни брoј
, кoјe зaступa дирeктoр (влaсник)
, (у дaљeм тeксту: Понуђач), с другe стрaнe, зaкључују
УГOВOР
O ВРШЕЊУ УСЛУГА ШТАМПАЊА
Члaн 1.
1.1. Угoвoрнe стрaнe сaглaснo кoнстaтују:
- дa јe Наручилац, у склaду сa oдрeдбaмa члана 39. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник
РС“, бр. 124/2012), а нa oснoву пoзивa зa нaбaвку услуге штампања за годишње потребе Електронског
факултета у Нишу, спрoвeo пoступaк јaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти, брoј 013/15;
- дa јeПонуђач
2015. гoдинe дoстaвиo пoнуду брoј
_ oд
2014.
гoдинe, кoјa сe нaлaзи у прилoгу угoвoрa и сaстaвни јe дeo oвoг угoвoрa;
- дa пoнудa Понуђача у пoтпунoсти oдгoвaрa спeцификaцијaмa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe,
кoјe сe нaлaзe у прилoгу угoвoрa и сaстaвни су дeo oвoг угoвoрa;
- дa јe Нарчилац у склaду сa члaнoм 54. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.
124/2012), нa oснoву Понуђачеве пoнудe и извeштaјa o стручној оцени понуда са предлогом одлуке о
/15 oд
избору најповољније понуде, бр.
2015. гoдинe, изaбрao
прoдaвцa зa вршење предметних услуга.
Члaн 2.
2.1. Прeдмeт угoвoрa су годишње потребе услуга штампања oдрeђeне у спeцификaцији пoнудe
Понуђача и другим услoвимa прoдaјe, кoји су сaстaвни дeo њeгoвe пoнудe.
2.2. Угoвoрeну цeну чинe цeнa штампаног материјала из клaузулe 2.1. oвoг угoвoрa, сa цeнoм
прaтeћих услугa, фрaнкo сeдиштe Наручиоца, Ниш, Aлeксaндрa Мeдвeдeвa брoј 14.
Члан 3.
3.1. Уговорне стране утврђују да цена штампаног материјала која је предмет Уговора износи
динара без ПДВ-а, односно
динара са урачунатим ПДВом. Члaн 4.
4.1. Понуђач сe oбaвeзујe дa штампани материјал из клaузулe 2.1. oвoг угoвoрa испoручи
нa зaхтeв Наручиоца, у свeму пoд услoвимa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe и прихвaћeнe пoнудe.
2.

4.2. Aкo сe зaписнички утврди дa штампани материјал кoји јe Понуђач испoручиo Наручиоцу
имa нeдoстaткe у кoличини, квaлитeту и oчиглeдних грeшaкa, Понуђач мoрa истe oтклoнити
нaјкaснијe у рoку oд
_ дaнa oд дaнa сaчињaвaњa зaписникa o рeклaмaцији, a укoликo тo нe учини,
Понуђач сe oвлaшћујe дa исти штампани материјал зaмeни нoвим кoји имa јeднaкe или бoљe
кaрaктeристикe.
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Члaн 5.
5.1. Понуђач јe дужaн дa Наручиоцу испoручи штампани материјал у рoку који одреди
Наручилац.
5.2. Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са
.2015. године. Спецификација која је саставни део конкурсне
документације представља оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати
у складу са новонасталим потребама.
5.3. Смaтрa сe дa јe извршeнa aдeквaтнa испoрукa кaдa oвлaшћe нo лицe купцa у мeсту
испoрукe изврши квaлитaтивaн и кoличински пријeм штампаног материјала, штo сe пoтврђујe
зaписникoм кoји пoтписују присутнa oвлaшћeнa лицa Наручиоца и Понуђача или пoтписивaњeм
прoписнo сaчињeнe oтпрeмницe-пријeмницe.
Члaн 6.
6.1. Зaписник (oтпрeмницa) из клaузулe 4.3. oвoг угoвoрa и дoстaвљeни рачун, Наручиоцу
прeдстaвљaју oснoв зa плaћaњe угoвoрeнe цeнe.
6.2. Наручилац сe oбaвeзујe дa нaкoн пријeмa испрaвнo испoстaвљeног рачуна, прeмa утврђeнoј
вaлути oд
дaнa oд дaнa испoрукe, плaти цeну зa испоручени штампани материјал и тo нa
тeкући рaчун Понуђача брoј
oтвoрeн кoд
.
6.3. У случaју прeкoрaчeњa рoкoвa из клaузулe 6.2. oвoг угoвoрa, Наручилац дугујe Понуђачу и
изнoс зaкoнскe зaтeзнe кaмaтe.
Члaн 7.
7.1. Aкo Понуђач кaсни сa испoрукoм штампаног материјала, oбaвeзaн јe дa Наручиоцу плaти
угoвoрeну кaзну у висини oд 1,00% oд врe днoсти нeиспoручeног штампаног материјала зa свaки дaн
зaкa шњeњa, a укoлик o укупнa кaзнa прeђe изнoс oд 25% oд укупнe врeднoсти испoручeног
штампаног материјала, угoвoр сe смaтрa рaскинутим.
7.2. Клaузулa 6.1. сe нe примeњујe aкo јe зaкaшњeњe у испoруци прoузрoкoвaнo
нeблaгoврeмeним прeузимaњeм штампаног материјала oд стрaнe Наручиоца и у случaју нeмoгућнoсти
испуњeњa угoвoрa прeмa Зaкoну o oблигaциoним oднoсимa.
7.3. Угoвoрну кaзну из клаузулe 7.1. oвoг угoвoрa, Понуђач прихвaтa дa рeгулишe тaкo штo ћe
зa њeн изнoс умaњити рaчун кoји дoстaвљa Наручиоцу нa исплaту.
7.4. У случaју дa Понуђач нe пoступи нa нaчин утврђeн у клaузули 7.3. oвoг угoвoрa,
Наручилац сe oвлaшћујe дa исту суму oбрaчунa и умaњи дoстaвљeни рaчун.
Члaн 8.
8.1. Наручилац зaдржaвa прaвo дa пo свoм избoру oдустaнe oд дeлa нaбaвкe услуга сaдржaних
у прихвaћeнoј спeцификaцији кoјa јe сaстaвни дeo oвoг угoвoрa.
8.2. Нa питaњa кoјa нису рeгулисaнa oвим угoвoрoм примeњивaћe сe oдрeдбe Зaкoнa o
oблигaциoним oднoсимa и други пoзитивни прoписи.
Члaн 9.
9.1. Eвeнтуaлнe спoрoвe из oвoг угoвoрa угoвoрнe стрaнe рeшaвaћe спoрaзумнo, a спoрoвe
кoјe нe буду мoглe рeшити спoрaзумнo, рeшaвaћe Привредни суд у Нишу.
Члaн 10.
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10.1. Сaстaвни дeo oвoг угoвoрa чинe:
- пoнудa Пoнуђaчa бр.

/2015 oд

2015. гoдинe, и

- спeцификaцијa услуга штампања
Члaн 11.
11.1. Oвaј угoвoр сaчињeн јe у четири истoвeтна примeркa, oд кoјих свaкa угoвoрнa
стрaнa зaдржaвa пo два примeркa.
Угoвoр јe зaкључeн у Нишу, дaнa
2015. гoдинe.
ПОНУЂАЧ

НАРУЧИЛАЦ

_
(Пeчaт и пoтпис)
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(Пeчaт и пoтпис)
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XIV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
[навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи
у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Нап омен а: дост ављање овог обр асц а н и је обавезно

Датум:
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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 –услуге штампања за годишње потребе Електронског факултета у Нишу,
бр.013/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

. 2015.
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.
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ПАРТИЈА III– ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
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XVII 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 услуга штампања за годишње потребе Електронског факултета у Нишу,
број 013/15, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1.Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 2.
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 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 њеној територији);
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.
- Понуђач је у протекле три године остварио нето годишњи приход од најмање 2.000.000,00
динара;
- Понуђач има најмање 2 запослених у сталном радном односу

Место:
Датум:

Понуђач:
М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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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 услуге - штампање за годишње потребе
Електронског факултета број 013/2015 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.
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XVIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр
од
за јавну набавку услуга штампања за
годишње потребе Електронског факултета у Нишу, број 013/15
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
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:
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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив

учесника

у

заједничкој

понуди: Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
2)

Назив

учесника

у

заједничкој

понуди: Адреса:
Матични број:
Порески

идентификациони

број: Име особе за контакт:
3)

Назив

учесника

у

заједничкој

понуди: Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Нап ом ен а:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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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 рекламације
Датум

Понуђач
М. П.

Нап ом 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.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
ПАРТИЈА III- ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
ШТАМПАЊА
Р.број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назив и кратак опис

Количина

Коричење-тврди повез са
златотиском, формат А4
Постер А1, кунздрук 170 гр, колор
4/0, 50x1-ПЛОТЕРПостер Б2, кунздрук 170 гр, колор
4/0, 50x1-ПЛОТЕРКорице Б3 (за дипломе), сито
штампа, боја 1
Корице Б4 (за дипломе), сито
штампа, боја 1
Визит карта, штампа 2/2, кунздрук
300 гр, мат пластификација
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ-А 20%
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

M.П.
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Јединична цена
без ПДВ-а

300
150x1
150x1
300
600
40x500

Понуђач

Укупна цена без
ПДВ-а

XIX МОДЕЛ УГОВОРА

ПАРТИЈА III

1. У н ив eрзит eт у Нишу , Е лект рон ски ф aк улт eт у Ни шу Aлeксaндрa Мeдвeд
eвa 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
Јанковић, кao
нaручилaц (у дaљeм тeксту: Наручилац), с јeднe стрaнe,
и
2.

из

ул.
бр.
, тeкући рaчун брoј
, oтвoрeн кoд
, мaтични брoј
,
пoрeски идeнтификaциoни брoј
, кoјe зaступa дирeктoр (влaсник)
, (у дaљeм тeксту: Понуђач), с другe стрaнe, зaкључују
УГOВOР
O ВРШЕЊУ УСЛУГА ШТАМПАЊА
Члaн 1.
1.1. Угoвoрнe стрaнe сaглaснo кoнстaтују:
- дa јe Наручилац, у склaду сa oдрeдбaмa члана 39. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник
РС“, бр. 124/2012), а нa oснoву пoзивa зa нaбaвку услуге штампања за годишње потребе Електронског
факултета у Нишу , спрoвeo пoступaк јaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти, брoј 013/15;
- дa јe Понуђач
2015. гoдинe дoстaвиo пoнуду брoј
oд
2015.
гoдинe, кoјa сe нaлaзи у прилoгу угoвoрa и сaстaвни јe дeo oвoг угoвoрa;
- дa пoнудa Понуђача у пoтпунoсти oдгoвaрa спeцификaцијaмa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe,
кoјe сe нaлaзe у прилoгу угoвoрa и сaстaвни су дeo oвoг угoвoрa;
- дa јe Наручилац у склaду сa члaнoм 54. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.
124/2012), нa oснoву пoнудe и извeштaјa o стручној оцени понуда са предлогом одлуке о избору
најповољније понуде, бр.
/15 oд
2015. гoдинe, изaбрao Понуђача зa
вршење предметних услуга.
Члaн 2.
2.1. Прeдмeт угoвoрa су годишње потребе услуга штампања oдрeђeне у спeцификaцији пoнудe
Понуђача и другим услoвимa прoдaјe, кoји су сaстaвни дeo њeгoвe пoнудe.
2.2. Угoвoрeну цeну чинe цeнa штампаног материјала из клaузулe 2.1. oвoг угoвoрa, сa цeнoм
прaтeћих услугa, фрaнкo сeдиштe Наручиоца, Ниш, Aлeксaндрa Мeдвeдeвa брoј 14.
Члан 3.
3.1. Уговорне стране утврђују да цена штампаног материјала која је предмет Уговора износи
динара без ПДВ-а, односно
динара са урачунатим ПДВ-ом.
Члaн 4.
4.1. Понуђач сe oбaвeзујe дa штампани материјал из клaузулe 2.1. oвoг угoвoрa испoручи
нa зaхтeв Наручиоца, у свeму пoд услoвимa из кoнкурснe дoкумeнтaцијe и прихвaћeнe пoнудe.
4.2. Aкo сe зaписнички утврди дa штампани материјал кoји јe Понуђач испoручиo Наручиоцу
имa нeдoстaткe у кoличини, квaлитeту и oчиглeдних грeшaкa, Понуђач мoрa истe oтклoнити
нaјкaснијe у рoку oд _ дaнa oд дaнa сa чињaвaњa зaписникa o рeклaмaцији, a укoликo тo нe учини,
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Наручилац сe oвлaшћујe дa исти штампани материјал зaмeни нoвим кoји имa јeднaкe или бoљe
кaрaктeристикe.
5.1.Понуђач јe дужaн дa Наручиоцу испoручи штампани материјал у рoку који
одреди Наручилац.
5.2. Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са
2015. године. Спецификација која је саставни део конкурсне
документације представља оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати
у складу са новонасталим потребама.
5.3. Смaтрa сe дa јe извршeнa aдeквaтнa испoрукa кaдa oвлaшћeнo лицe Наручиоцау мeсту
испoрукe изврши квaлитaтивaн и кoличински пријeм штампаног материјала, штo сe пoтврђујe
зaписникoм кoји пoтписују присутнa oвлaшћeнa лицa Наручиоца и Понуђача или пoтписивaњeм
прoписнo сaчињeнe oтпрeмницe-пријeмницe.
Члaн 6.
6.1. Зaписник (oтпрeмницa) из клaузулe 4.3. oвoг угoвoрa и дoстaвљeни рачун, Наручиоцу
прeдстaвљaју oснoв зa плaћaњe угoвoрeнe цeнe.
6.2. Наручилац сe oбaвeзујe дa нaкoн пријeмa испрaвнo испoстaвљeног рачуна, прeмa
утврђeнoј вaлути oд
_ дaнa oд дaнa испoрукe, плaти цeну зa испоручени штампани
материјал и тo нa тeкући рaчун Понуђача брoј
oтвoрeн кoд
.
6.3. У случaју прeкoрaчeњa рoкoвa из клaузулe 6.2. oвoг угoвoрa, Наручилац дугујe Понуђачу и
изнoс зaкoнскe зaтeзнe кaмaтe.
Члaн 7.
7.1. Aкo Понуђач кaсни сa испoрукoм штампаног материјала, oбaвeзaн јe дa Наручиоцу плaти
угoвoрeну кaзну у висини oд 1,00% oд врe днoсти нeиспoручeног штампаног материјала зa свaки дaн
зaкa шњeњa, a укoлик o укупнa кaзнa прeђe изнoс oд 25% oд укупнe врeднoсти испoручeног
штампаног материјала, угoвoр сe смaтрa рaскинутим.
7.2. Клaузулa 6.1. сe нe примeњујe aкo јe зaкaшњeњe у испoруци прoузрoкoвaнo
нeблaгoврeмeним прeузимaњeм штампаног материјала oд стрaнe Наручиоца и у случaју нeмoгућнoсти
испуњeњa угoвoрa прeмa Зaкoну o oблигaциoним oднoсимa.
7.3. Угoвoрну кaзну из клаузулe 7.1. oвoг угoвoрa, Понуђач прихвaтa дa рeгулишe тaкo штo ћe
зa њeн изнoс умaњити рaчун кoји дoстaвљa Наручиоцу нa исплaту.
7.4. У случaју дa Понуђач нe пoступи нa нaчин утврђeн у клaузули 7.3. oвoг угoвoрa,
Наручилац сe oвлaшћујe дa исту суму oбрaчунa и умaњи дoстaвљeни рaчун.
Члaн 8.
8.1. Наручилац зaдржaвa прaвo дa пo свoм избoру oдустaнe oд дeлa нaбaвкe услуга сaдржaних
у прихвaћeнoј спeцификaцији кoјa јe сaстaвни дeo oвoг угoвoрa.
8.2. Нa питaњa кoјa нису рeгулисaнa oвим угoвoрoм примeњивaћe сe oдрeдбe Зaкoнa o
oблигaциoним oднoсимa и други пoзитивни прoписи.
Члaн 9.
9.1. Eвeнтуaлнe спoрoвe из oвoг угoвoрa угoвoрнe стрaнe рeшaвaћe спoрaзумнo, a спoрoвe
кoјe нe буду мoглe рeшити спoрaзумнo, рeшaвaћe Привредни суд у Нишу.
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Члaн 10.
10.1. Сaстaвни дeo oвoг угoвoрa чинe:
- пoнудa Пoнуђaчa бр.

/2015 oд

2015. гoдинe, и

- спeцификaцијa услуга штампања
Члaн 11.
11.1. Oвaј угoвoр сaчињeн јe у четири истoвeтна примeркa, oд кoјих свaкa угoвoрнa
стрaнa зaдржaвa пo два примeркa.
Угoвoр јe зaкључeн у Нишу, дaнa
2015. гoдинe.
ПОНУЂАЧ

НАРУЧИЛАЦ

_
(Пeчaт и пoтпис)
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(Пeчaт и пoтпис)

XX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
[навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Нап омен а: дост ављање овог обр асц а н и је обавезно

Датум:
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М.П.

Потпис понуђача

XXI 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
[навести предмет јавне набавке],

бр
[навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

. 2015. године
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.
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Уговорена вредност:

1.500.000

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2015

Датум закључења уговора:

05.03.2015

Основни подаци о добављачу:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до завршетка
поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о
чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који ће одређивати
Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Уговорена вредност:

1.500.000

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2015

Датум закључења уговора:

05.03.2015

Основни подаци о добављачу:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до завршетка
поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о
чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који ће одређивати
Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

Уговорена вредност:

1.500.000

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

- Највиша

1.500.000

- Најнижа

1.500.000

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.03.2015

Датум закључења уговора:

05.03.2015

Основни подаци о добављачу:
. КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”_, из Ниша, ул. Првомајска 49,Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Станковић Зорислав (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ).

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период до завршетка
поступка набавке за следећу годину, а не дуже од једне године.
Уговорне стране су сагласне да утрошком средстава за ову намену, пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор аутоматски престаје да важи, о
чему Наручилац обавештава Извршиоца.
Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:
Извршилац се обавезује ће угоститељске услуге вршити сукцесивно, за број гостију који ће одређивати
Наручилац.
Наручилац је дужан да број гостију одреди најкасније један дан пре почетка
извршења услуге, а у изузетним случајевима на дан извршења услуге.
Наручилац ће обавештење о начину извршења услуге упућивати у писаној форми,
укључујући и e-mail, или телефоном.

PITANJA ZA JN 013/2015-USLUGE ŠTAMPANJA

Poštovani,
Video sam Vasu tendersku dokumentaciju za usluge štampanja. Konkurisali
bismo samo za partiju 3, pa me interesuje me da li je neophodno ispunjenje
uslova o prihodima od najmanje 9.000.000,00 i pet zaposlenih radnika?
Ovo je izuzetno mala partija, gde se ukupna cifra krece oko 650.000,00700.000,00 hiljada, a promet je zahtevan 13 puta veci.
Hvala na odgovoru!

На основу члана 55.став 1. тачка 2), 57. и 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Универзитет у Нишу, Електронски
факултет у Нишу објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ : Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра
Медведева бр. 14, интернет страница www.elfak.ni.ac.rs
Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка услуга
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 013/2015 су услуге-Услуге штампања за
годишње потребе Електронског факултета у Нишу

Предметна јавна набавка мале вредности обликована је у 3 партијe
ПАРТИЈА I- ШТАМПАЊЕ УЏБЕНИКА
ПАРТИЈА II- ШТАМПАЊЕ ЗБОРНИКА ПАРТИЈА
III-ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
ОРН-22000000
Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација као и евентуалнe учињене измене и/или допуне
као и додатна појашњења конкурсне документације се могу преузети са Портала јавних набавки и
интернет странице Електронског факултета www.elfak.ni.ac.rs, односно биће достављена
електронском поштом по пријему захтева понуђача за достављање исте. Заинтересованим лицима
која упуте захтев за достављање конкурсне документације на факс: 018/588-399 или e-mail:
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs , иста ће бити достављена електронском поштом.
Начин подношења понуде и рок: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се

у затвореној коверти овереној печатом на адресу наручиоца: Универзитет у Нишу,
Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш са обавезном назнаком на
лицу коверте: "Понуда за јавну набавку услуга бр.013/2015- Услуге штампања за годишње
потребе Електронског факултета, не отварати, препоручено поштом или лично преко
писарнице Наручиоца ( канцеларија 11). На полеђини коверте навести назив, адресу и број
телефона понуђача. Понуде се достављају до 23.11.2015.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
23.11.2015.године у 09:30 часова , на Електронском факултету у Нишу у ул. Александра Медведева
бр.14 (канцеларија 104).
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу
овлашћења и исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора , односно о обустави поступка предметне јавне
набавке, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Лице за контакт:
Радица Станковић, службеник за јавне набавке 018/529-612.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Добра
Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
30.04.2015

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:
Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

1.500.000

Разлог за продужење рока:
Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
1

Време и место отварања понуда / пријава:
1.500.000

Лице за контакт:

Остале информације:
1.500.000

1.500.000
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KONKURSNA DOKUMENTACIJA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

NABAVKA USLUGE
USLUGA MOBILNE TELEFONIJE, ZA POTREBE
ELEKTRОNSKOG FAKULTETA U NIŠU

Broj 14/2015

Niš, novembar 2015. godine

Page 2 of 31

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS” broj 124/12, 14/2015 i
68/2015 ) i člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima
javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS” broj 86/2015), Odluke o
pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj 08/03-14/15 od 01.10.2015. godine, i
Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti, broj 08/03014/15 od 01.10.2015. godine, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti,
pripremila je:
KONKURSNU DOKUMENTACIJU za
javnu nabavku male vrednosti usluga
‐64212000 usluge mobilne telefonije Usluga mobilne telefonije, za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu
JAVNA NABAVKA BROJ 14/2015

Konkursna dokumentacija sadrži:
Poglavlje Naziv poglavlja
I
Opšti podaci o javnoj nabavci
II
Podaci o predmetu javne nabavke
III
Vrsta, tehničke karakteristike, količina i opis usluge, kvalitet, rok izvršenja usluge
IV
Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. i 76. Zakona i
uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
a) Obrazac izjave ponuđača o ispunjavanju uslova
b) Obrazac izjave podizvođača o ispunjavanju uslova
c) Obrazac izjave ponuđača iz grupe ponuđača o ispunjavanju uslova
V
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
VI
Obrazac ponude
VII
Model ugovora
VIII
Obrazac izjave o troškovimapripreme ponude
IX
Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
X
Obrazac Izjave o poštovanju obaveza iz člana 75. stav 2. Zakona

XI

Obrazac Izjave o finansijskom obezbeđenju

U Nišu, novembar 2015. godine
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I

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu

UNIVERZITET U NIŠU, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU
Niš, Aleksandra Medvedeva 14
www.elfak.ni.ac.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti, u skladu sa Zakonom
i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke su usluga mobilne telefonije.

4. Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka
Predmetna javna nabavka nije rezervisana.

5. Kontakt

Lice za kontakt:Dušan Vučković, šef Računarsko-informacionog centra, telefon 018/529-373,
E‐mail-dusan.vuckovic@elfak.ni.ac.rs ,
Radica Stanković, službenik za javne nabavke, telefon 018/ 529-612
E‐mail:radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs

II

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke broj 14/2015 je usluga mobilne telefonije ‐ 64212000 usluge mobilne
telefonije.
2. Partije
Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.
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III

VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KOLIČINA I OPIS USLUGE, KVALITET, ROK
IZVRŠENJA USLUGE
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Naručilac sprovodi nabavku usluga mobilne telefonije sa sledećim elementima (zahtevima):
1. Veličina paketa podrazumeva 400 korisnika uz mogućnost da se u slučaju potrebe, broj
korisnika poveća ili smanji.
2. Plaćanje jednom mesečno po računu za mesečnu potrošnju, sa specifikacijom usluga za
predhodni mesec
3. Omogućeno zadržavanje postojećih brojeva, uključujući i prefiks, tj. da svi postojeći brojevi
ostanu nepromenjeni, bez nadoknade.
4. Uspostava veze se ne tarifira tj. besplatna je.
5. Besplatni pozivi servisnih brojeva izabranog operatera.
6. Korisnički servis u cilju pružanja besplatne neophodne pomoći pojedinačnim korisnicima
unutar grupe naručioca, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji ( za vreme trajanja ugovora).
7. Zauzeće poziva i pozivi na koje nije odgovoreno se ne tarifiraju.
8. Omogućeno: saobraćaj unutar korisničke grupe, saobraćaj unutar mreže ponuđača, saobraćaj
izvan mreže ponuđača prema ostalim mobilnim operaterima, saobraćaj prema fiksnoj
telefoniji, SMS i MMS poruke unutar korisničke grupe, mreže ponuđača, izvan mreže
ponuđača-prema ostalim operaterima i ka inostranstvu
9. Pozivi specijalnih službi (policija, hitna pomoć, vatrogasci..) se ne tarifiraju.
10. Omogućen roming.
11. Mogućnost neograničenog interneta saobraćaja, minimum 3Mb/s, koji se aktivira isključivo
na zahtev korisnika (biranjem nekog od ponudjenih paketa, uz obaranje brzine nakon
potrošnje količine podataka bez dodatne naknade).
12. Mogućnost zamene korisničke kartice (u slučaju gubitka, oštećenja ili nekih drugih razloga),
u roku od 72 sata.
13. Tarifiranje poziva po sekundi realnog vremena bez zaokruživanja na minute.
14. Razgovori unutar grupe naručioca se obavljaju bez naknade, za 0,00 dinara, bez ograničenja.
15. SMS unutar korisničke grupe u mreži naručioca tarifiraju se sa 0,00 dinara.
16. Ponuđene cene moraju biti fiksne u dinarskom iznosu za vreme trajanja ugovora.
17. Obavezni uslov je da naručilac ima pravo da do ukupnog iznosa odobrenog budžeta, od
izabranog ponuđača dobije za 1 dinar korišćenje u ugovorenom periodu telefonske uređaje ,
u broju i po karakteristikama, po svom izboru i svojim potrebama, a u okviru lagera
ponuđača, po maloprodajnim cenama operatera/dobavljača.
18. Ponuđač je u obavezi da Naručiocu pruža usluge govorne telefonije i usluge prenosa
podataka u romingu po jedinstvenoj ceni bez obzira na izabranog lokalnog mobilnog
operatera u romingu, a u skladu sa utvrđenom i objavljenom tarifom Davaoca usluga.
19. Ukoliko Naručilac bude imao potrebu za nekom uslugom mobilne telefonije koja nije
navedena u specifikaciji, može istu zatražiti od Ponuđača, a prema važećem zvaničnom
cenovniku u momentu pružanja usluga.
20. Besplatna aktivacija/deaktivacija standardnih usluge, tarifnih dodataka za sve pretplatničke
brojeve putem softvera, portala, aplikacija ili poziva“call“ centru operatera.
21. Listing odlaznog saobraćaja se ne naplaćuje.
22. Obavezna mesečna pretplata u iznosu ne većem od 20,00 rsd.po broju.
23. Minimalna mesečna potrošnja iznosi 20.000,00 din. i obuhvata:pozive (domaći i
medjunarodni saobraćaj), SMS, MMS, GPRS; Roaming ( odnosi se na sve mreže), pretplatu,
dodatne usluge iz standardne ponude.
24. Besplatnih 50 SMS poruka mesečno po svakoj korisničkoj liniji van grupe.
25. Period ugovaranja 12 meseci.
26. Cene ne mogu biti veće u odnosu na cene iz standardnog cenovnika u odnosu na svakog
operatera.

Page 5 of 31
IV USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO
SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
1. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA
1.1. Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne
uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane članom 75. Zakona, i to:

1.2.Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st.
1. tač. 1) Zakona);
1.3.Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična
dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
(čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);
1.4.Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4)
Zakona);
1.5.Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne
nabavke (čl. 75. st. 1. tač. 5) Zakona) ...................(navesti dozvolu za obavljanje delatnosti
koja je predmet javne nabavke);
1.6.Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje
proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne
sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja
ponude (čl. 75. st. 2. Zakona).
2. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA
Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa članom 77.
stav 4. Zakona, ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave (Obrazac broj 1.), kojom pod punom
materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne
nabavke iz člana 75. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom.
Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko Izjavu
potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu
dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.
Ponuđač koji dostavi izjavu, u smislu člana 77. stav 4. Zakona, NE DOSTAVLJA DOKAZE iz člana 77.
stav 1. Zakona, osim za tačku 5.) za koju je dužan da dostavi važeću licencu za javnu mobilnu
telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže na teritoriji
Republike Srbije, izdatu od strane RATEL-a, u skladu sa odredbama posebnog propisa – Zakona
o elektronskim komunikacijama.
Dokaz: licenca, u skladu sa GSM/GSM 1800 i UMTS/IMT-2000 standardom.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da dostavi Izjavu
podizvođača (Obrazac broj 2.), potpisanu od strane ovlašćenog lica podizvođača i overenu pečatom.
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Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica
svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom (Obrazac broj 3.).
Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda ocenjena
kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza o ispunjenosti
uslova.
Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana, ne dostavi na
uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
Ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama
nadležnih organa,
Ponuđač je dužan da, bez odlaganja, pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa
ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno
zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na
propisani
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Obrazac broj 1.

3.OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA
IZJAVA PONUĐAČA
O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA U POSTUPKU JAVNE
NABAVKE MALE VREDNOSTI
U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao
zastupnik ponuđača, dajem sledeću
IZJAVU
Ponuđač_____________________________________________[navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke
usluge usluga mobilne telefonije, broj 14/2015 , ispunjava sve uslove iz člana 75. Zakona, odnosno
uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku,i to:
1) Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2) Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela
protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3) Ponuđač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa
propisimaRepublike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji);
4) Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i
uslovima rada, zaštiti životne sredine i nije mu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,
koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponude;

Ponuđač:
Datum:______________________________

M.P.

_____________________________

(potpis ovlašćenog lica)
Napomena: Ukoliko ponudu podnosi ponuđač samostalno, Izjava mora biti popunjena i
potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom.
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Obrazac broj 2.

4. OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA ZA PODIZVOĐAČA

IZJAVA PODIZVOĐAČA
O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA U POSTUPKU JAVNE
NABAVKE MALE VREDNOSTI
U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao
zastupnik podizvođača,dajem sledeću
IZJAVU
Podizvođač____________________________________________[navesti naziv podizvođača] u postupku javne
nabavke usluge usluga mobilne telefonije, , broj 14/2015 ., ispunjava sve uslove iz člana 75. Zakona,
odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku,i to:
1) Podizvođač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2) Podizvođač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela
protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3) Podizvođač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima
Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji).
4) Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i
uslovima rada, zaštiti životne sredine i nije mu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,
koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponude;

Podizvođač:
Datum:______________________________

M.P.

_____________________________

(potpis ovlašćenog lica)
Napomena:
1. Izjavu dostavlja samo onaj ponuđač koji podnosi ponudu sa podizvođačem
2. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od
strane ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom.
3. U slučaju angažovanja više podizvođača, obrazac izjave fotokopirati u dovoljnom broju
primeraka i popuniti za svakog podizvođača.
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Obrazac broj 3.

5. OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA ZA SVAKOG PONUĐAČA IZ
GRUPE PONUĐAČA
IZJAVA PONUĐAČA IZ GRUPE PONUĐAČA
O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA U POSTUPKU JAVNE
NABAVKE MALE VREDNOSTI
U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao
zastupnik ponuđača,dajem sledeću
IZJAVU
Ponuđač____________________________________________[navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke
usluga usluga mobilne telefonije, broj 14/2015 , ispunjava uslove iz člana 75. Zakona, odnosno uslove
definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku,i to:
1. Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2. Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična
dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3. Ponuđač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima
Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji);
4.

Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,
zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nije mu izrečena mera zabrane
obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponude;
Ponuđač

Datum:______________________________

M.P.

_____________________________

(potpis ovlašćenog lica)
Napomena:
Izjavu dostavljaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu.
U slučaju podnošenja zajedničke ponude, svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni
obavezne uslove, dok dodatne uslove ponuđači iz grupe ponuđača ispunjavaju zajedno. Ukoliko
ponudu podnosi grupa ponuđača, obrazac izjave fotokopirati u dovoljnom broju primeraka i
popuniti za svakog člana iz grupe ponuđača.
Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i
overena pečatom.

Usluga mobilne telefonije
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V

UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA
Ponuda mora da bude sačinjena na srpskom jeziku.
2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascu iz konkursne dokumentacije i
mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena – otkucana ili napisana neizbrisivim mastilom,
potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponuđač načini grešku u
popunjavanju, dužan je da grešku, odnosno pogrešan tekst, obeli ili precrta jednom horizontalnom
crtom i pravilno popuni, tj. upiše novi tekst, a mesto načinjene greške parafira i overi pečatom.
Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo
konkursne dokumentacije. Podaci koji nisu upisani u priložene obrasce, odnosno podaci koji su
upisani mimo obrazaca neće se uvažiti, i takva ponuda će biti odbijena.
Ponuda sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se neposredno ili putem pošte, u zapečaćenoj
koverti, na adresu naručioca ‐ Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva
14, sa naznakom na licu koverte »PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGE MOBILNE TELEFONIJE, BROJ
14/2015 , ‐ NE OTVARATI«, poštom ili lično preko pisarnice, kancelarija broj 11, prizemlje. Na poleđini
koverte obavezno navesti naziv i adresu ponuđača, broj telefona, ime i prezime lica za kontakt. U
slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na poleđini koverte je potrebno naznačiti da se radi o
grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi, broj telefona, ime i
prezime lica za kontakt. Koverta mora biti tako zatvorena da se, prilikom otvaranja, sa sigurnošću
može utvrditi da se otvara prvi put. Naručilac će po prijemu određene ponude, na koverti u kojoj se
ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća.
Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno, naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U
potvrdi o prijemu, naručilac će navesti datum i sat prijema ponude. Ponuda se smatra blagovremenom
ukoliko je primljena od strane naručica u utvrđenom roku. Ponuda koju naručilac nije primio u roku
određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu
ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom. Naručilac će odbiti neblagovremenu ponudu, koja
će nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, biti neotvorena vraćena ponuđaču sa naznakom na
koverti ponude da je podneta neblagovremeno.
Obavezna sadržina ponude.
Prilikom podnošenja ponude ponuđač je dužan da, uz ponudu, dostavi:
-

-

popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o ispunjavanju uslova iz člana 75. Zakona,
za ponuđača (Obrazac broj 1.);
popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o ispunjavanju uslova iz člana 75. Zakona,
za podizvođača (Obrazac broj 2.);
popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o ispunjavanju uslova iz člana 75. Zakona,
za svakog ponuđača iz grupe ponuđača (Obrazac broj 3.);
popunjen, potpisan i pečatom overen Obrazac ponude sa tabelom (Obrazac broj 4.);
potpisan i pečatom overen obrazac izjave o troškovima pripremanja ponude (Obrazac broj 5.)
(nije obavezan);
Model ugovora, popunjen na svim mestima gde je to predviđeno, potpisan i pečatom overen na
poslednjoj strani modela ugovora, čime ponuđač potvrđuje da prihvata elemente modela
ugovora.
popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac broj 6.) i
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-

popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o poštovanju obaveza iz člana 75. stav 2.
Zakona (Obrazac broj 7.).

-

popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o finansijskom obezbeđenju (Obrazac
broj 8.),

3. PARTIJE
Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama
4. PONUDA SA VARIJANTAMA
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način
koji je određen za podnošenje ponude.
Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta
naknadno dostavlja.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu Naručioca – Univerzitet u Nišu,
Elektronski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva
broj 14, sa naznakom: „Izmena ponude za javnu nabavku usluge – Usluga mobilne telefonije, JN
br. 14/2015  NE OTVARATI ”, ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku usluge – Usluga mobilne telefonije, JN br. 14/2015 - NE
OTVARATI”, ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku usluge – Usluga mobilne telefonije, JN br. 14/2015 - NE
OTVARATI”, ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku usluge – Usluga mobilne telefonije, JN br. 14/2015
- NE OTVARATI ”
Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača,
na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u
zajedničkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da opozove niti da menja svoju ponudu.
6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
U Obrascu ponude ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu
samostalno, sa podizvođačem ili kao zajedničku ponudu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje kao podizvođač ili u
zajedničkoj ponudi, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
Naručilac će odbiti sve ponude koje su podnete suprotno zabrani iz prethodnog stava ove tačke. (član
87. stav 5. Zakona)
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7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude, navede da ponudu
podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne
može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.
Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje
nabavke poveriti podizvođaču.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa
podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru o javnoj nabavci.
Ponuđač je dužan da za svakog podizvođača dostavi izjavu o ispunjenosti uslova za učešće u postupku
javne nabavke, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno
izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača. Ponuđač je dužan da naručiocu, na
njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.
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8. ZAJEDNIČKA PONUDA
Ponudu može podneti grupa ponuđača.
Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1. do
4. Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
Grupa ponuđača je dužna da dostavi izjave o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke,
u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim
se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji
obavezno sadrži podatke iz člana 81. stav 4. tačka 1) do 6) Zakona i to podatke o:
‐članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati
grupu ponuđača pred naručiocem,
‐ ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
‐ ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dostaviti sredstvo obezbeđenja,
‐ ponuđaču koji će izdati račun,
‐ računu na koji će biti izvršeno plaćanje i
‐ obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.
Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u
ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime, za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj
nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara, za obaveze iz postupka javne nabavke i
ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.
9. NAČIN, ROK I USLOVI PLAĆANJA, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI
PRIHVATLJIVOST PONUDE
Rok izvršenja usluge: Ponuđač je dužan da predmetnu uslugu počne da pruža odmah, a najkasnije u
roku od 2 (dva) kalendarska dana računajući od momenta zaključenja ugovora, odnosno da, u
navedenom roku, Naručiocu stavi na raspolaganje – omogući korišćenje ugovorene usluge.
Garancija: kontinuirano, kvalitetno i nesmetano pružanje (korišćenje) predmetnih usluga, za vreme
važenja ugovora.
Način plaćanja: virmanski, na račun ponuđača, jednom mesečno po računu za mesečnu potrošnju, sa

specifikacijom usluga za predhodni mesec
Rok i uslovi plaćanja: u roku koji nije kraći od 15 kalendarskih dana ni duži od 45 kalendarskih dana
od dana prijema ispravne fakture.
Rok važenja ponude: 30 (trideset) kalendarskih dana od dana otvaranja ponude.
U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da, u pisanom obliku, zatraži od ponuđača
produženje roka važenja ponude.
Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.
10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI
Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim
troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude
uzeti u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.
U ponuđenu cenu Ponuđač mora da ukalkuliše sve eventualne popuste.
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Cena mora biti fiksna i ne može se menjati u periodu važenja ugovora.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92.
Zakona.
Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno
iskaže u dinarima.
11. PODACI O DRŽAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU ILI SLUŽBI
TERITORIJALNE AUTONOMIJE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE GDE SE MOGU BLAGOVREMENO
DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI
ZAPOŠLJAVANJU, USLOVIMA RADA I SL., A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ
NABAVCI
Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede.
Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u
Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja
i socijalne politike.
12. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA
ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA
Izabrani ponuđač se obavezuje da, u momentu zaključenja ugovora, preda naručiocu jednu blanko solo
menicu, menično ovlašćenje i kopiju depo kartona, koja će biti sa klauzulom „bez protesta“ i rokom
dospeća „po viđenju“, na iznos od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV‐a, sa rokom važnosti
koji je 10 (deset) dana duži od isteka ugovorenog roka važenja ugovora. Ako se za vreme trajanja
ugovora promeni rok, važnost menice za dobro izvršenje posla mora da se produži za isti broj dana za
koji će biti produžen rok. Naručilac će unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač
ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. Podneta
menica ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu
nadležnost za rešavanje sporova.
Menica mora biti neopoziva, bezuslovna i naplativa na prvi poziv Naručioca.
Menica mora biti registrovana u registru menica Narodne Banke Srbije, a kao dokaz ponuđač takođe
mora da dostavi i kopiju zahteva za registraciju menice, koji je overen od strane poslovne banke
ponuđača.
Naručilac će menicu vratiti po isteku navedenih rokova, na pisani zahtev Ponuđača.
13. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA
NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE
Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.
Naručilac je dužan da:
1. čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi, koji su posebnim propisom
utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi,
2. odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi,
3. čuva kao poslovnu tajnu imena ponuđača, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda.
14. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku [putem pošte na adresu naručioca, elektronske pošte e‐
mail.. radica.stankovic@elfak.ni.a.c.rs, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa
pripremanjem ponude, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponude.
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Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i
istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja upućuje se na adresu naručioca, sa napomenom„Zahtev
za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN broj 14/2015 ”.
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 (osam) ili manje dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju
roka za podnošenje ponuda.
Ako naručilac odgovor, odnosno izmenu ili dopunu konkursne dokumentacije , pošalje elektronskim
putem ili faksom, zahtevaće od zainteresovanog lica da na isti način potvrdi prijem odgovora, što je
zainteresovano lice dužno da učini.
Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje
konkursnu dokumentaciju.
Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije
dozvoljeno.
Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.
15. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA
KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA I DOPUŠTENE ISPRAVKE
Posle otvaranja ponuda naručilac može, prilikom stručne ocene ponuda, da, u pisanom obliku, zahteva
od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju
ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93.
Zakona).
Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod
ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po
pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog
podizvođača.
Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom
razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.
Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
16. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAČA KOJI SE NALAZI NA
SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI
Naručilac će ponudu ponuđača koji je na spisku negativnih referenci koji se vodi kod Uprave za javne
nabavke, u skladu sa članom 83. Zakona, odbiti kao neprihvatljivu ako je predmet javne nabavke
istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu.
Ako predmet javne nabavke nije istovrsan predmetu, za koji je ponuđač dobio negativnu referencu,
Naručilac će zahtevati dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza ukoliko takvom ponuđaču
bude dodeljen ugovor.
Ponuđač je dužan da, u momentu zaključenja ugovora, dostavi Naručiocu dodatno obezbeđenje
ispunjenja ugovornih obaveza – blanko solo menicu, registrovanu u Registru menica NBS, sa meničnim
ovlašćenjem i depo kartonom, u vrednosti od 15% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, sa rokom
važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla.
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Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za
dobro izvršenje posla mora da se produži.
17. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA
Naručilac će zahtevati zaštitu poverljivosti podataka koje ponuđaču, uključujući i njegovog
podizvođača, stavlja na raspolaganje.
Lice ponuđača koji je primilo podatke Naručioca, utvrđene kao poverljive, dužno je da ih čuva i štiti,
bez obzira na stepen poverljivosti.
18. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE
DODELJUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA
Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.
Elementi kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor i metodologija za dodelu bodova za svaki
element kriterijuma:

•A)

Ponuđena cena usluga-maksimalno 60 pondera

a) Cena poziva u mreži ponuđača-25 pondera

Ponderdisanje: Najniža ponuđena cena dobija 25 pondera, drugoplasirani 22 pondera, a
trećeplasirani 20 pondera
b)Cena poziva van mreže ponuđača prema ostalim mobilnim operaterima -20 pondera
Ponderdisanje: Najniža ponuđena cena dobija 20 pondera, drugoplasirani 17 pondera, a
trećeplasirani 15 pondera
v) Cena poziva u fiksnoj telefoniji :- 15 pondera
Ponderdisanje: Najniža ponuđena cena dobija 15 pondera, drugoplasirani 12 pondera, a
trećeplasirani 10 pondera

B)• Budžet za telefonske aparate-maksimalno 40 pondera
Ponderdisanje: Najveći ponuđeni budžet dobija 40 pondera, drugoplasirani 30 pondera, a
trećeplasirani 10 pondera
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19. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU UGOVORA
U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM PONDERA ILI ISTOM
PONUĐENOM CENOM
Ukoliko dve ili više ponuda budu imaju isti broj pondera, prednost će imati ponuda koje je vrednovana
većim brojem pondera po osnovu elementa “budžet” za telefonske aparate, zatim sa većim brojem
pondera po osnovu elementa “cena poziva u mreži ponuđača”.
20. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA
INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA
Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne
svojine trećih lica snosi ponuđač.
21. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA
Zаhtev zа zаštitu prаvа može dа podnese ponuđаč, odnosno svаko zаinteresovаno lice koji ima interes za
dodelu ugovora, (odnosno okvirnog sporazuma) u ovom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi
mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona o javnim nabavkama (u
dаljem tekstu: podnosilаc zаhtevа).
Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev
za zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e-mail (radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs),
faksom na broj (018/588-399) ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Zаhtev zа zаštitu prаvа može se
podneti u toku celog postupkа jаvne nаbаvke, protiv svаke rаdnje nаručiocа, osim аko Zаkonom o jаvnim
nаbаvkаmа nije drugаčije određeno.
Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili
konkursne dokumentacije smatrade se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca tri dana pre
isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu
sa članom 63. stav 2. ovog zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac
iste nije otklonio. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka
roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz stava 4. ovog odeljka (rok iz stava 3. člana 149. ZJN),
smatrade se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora (odnosno odluke o zaključenju okvirnog sporazuma) i odluke o
obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je pet dana od dana objavljivanja odluke na
Portalu javnih nabavki (odnosno donošenja odluke o dodeli ugovora na osnovu okvirnog sporazuma u skladu
sa članom 40a Zakona o javnim nabavkama). Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje
naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi
za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz stava 4. i 5. ovog odeljka (rokovi iz stava 3.
i 4. člana 149. ZJN), a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.
Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca
zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili
mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.
Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki i na svojoj
internet stranici najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava, koje sadrži
podatke iz Priloga 3LJ uz ZJN.
Podnosilаc zаhtevа zа zаštitu prаvа je dužаn dа nа rаčun budžetа Republike Srbije uplаti tаksu u iznosu od
60.000 dinara.
Broj rаčunа: (broj- 840-30678845-06),
Poziv nа broj: (broj ili oznaka javne nabavke),
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Svrhа plаdаnjа: ZZP, Naziv naručioca, broj ili oznaka javne nabavke
Korisnik: Budžet Republike Srbije.
Postupak zaštite prava u psotupcima javnih nabavki propisan je čl. 138. do 167. ZJN.
22. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN
Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 (osam)
dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.
U slučaju da je podneta samo jedna ponuda, naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za
podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5.) Zakona.
U slučaju da ponuđač kome je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor, Naručilac može da zaključi
ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.
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Obrazac broj 4

OBRAZAC PONUDE
Ponuda broj _______________ od ______.2015. godine za javnu nabavku usluge ‐ usluga mobilne telefonije,
za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu , JN broj 14/2015 .
1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača
Adresa ponuđača
Matični broj ponuđača
Poreski identifikacioni brojponuđača (PIB)
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost
Obveznik PDV (DA/NE)
Ime i prezime osobe za kontakt
Elektronska adresa ponuđača
Telefon
Telefaks
Broj računa ponuđača i naziv banke
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora

2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda
podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu
podnosi grupa ponuđača

Page 20 of 31

3.OPIS PREDMETA NABAVKE: USLUGA MOBILNE TELEFONIJE

Redni
broj
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Usluga

Jedinica mere

Cena mesečne
pretplate po broju
/SIM
Pozivi unutar
korisničke grupe
ELFAK (Besplatni)
Pozivi unutar
korisničke grupe
ELFAK (roaming)
Pozivi unutar
korisničke grupe
Pozivi u okviru mreže
operatera (van grupe)

din

Pozivi-ostali mobilni
operateri u Srbiji
Pozivi ka fiksnim
telefonijama u Srbiji
Cena SMS poruke
van korisničke grupe

Procenjena
količina(prosečan
mesečni)

minut

15,000

minut

190

minut

Ukupna cena bez
PDV-a

Iznos PDV-a u
dinarima

Ukupna cena sa PDVom (u dinarima)

19,000
minut

4,200

minut

6,300

minut

1,200

minut

8,500
UKUPNO

Iznos budžeta za kupovinu telefonskih aparata iznosi_________________dinara, bez PDV-a, odnosno _____________________dinara, sa PDV-om.
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ELEMENTI
PONUDE

Kvalitet
Rok izvršenja usluge
Garancija
Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja
Rok važenja ponude
Datum

visoki, profesionalni, u skladu sa važećim standardima, propisima i
normativima u oblasti
odmah, a najkasnije u roku od 2 (dva) kalendarska dana računajući od momenta
zaključenja ugovora
kontinuirano, kvalitetno i nesmetano pružanje (korišćenje) predmetnih usluga,
za vreme važenja ugovora
na mesečnom nivou, virmanom, u roku od __(_______) kalendarskih dana od dana
prijema ispravne fakture. (Ne kraće od 15 ni duže od 45 dana)
30 (trideset) dana, od dana otvaranja ponude
M. P.
________________________________
Usluga mobilne telefonije

Ponuđač
(potpis ovlašćenog lica)
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Napomene:
1. Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.
2. Obrazac ponude i ostali obrasci iz konkursne dokumentacije moraju biti popunjeni u potpunosti, potpisani od strane ovlašćenog lica ponuđača i overeni
pečatom. Ukoliko su ponuda i obrasci potpisani od strane lica koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je, uz ponudu, dostaviti
ovlašćenje za potpisivanje za to lice, izdato od strane ovlašćenog lica ponuđača.
3. Ukoliko ponuđač nastupa sa grupom ponuđača, obrazac ponude popunjava, potpisuje i overava pečatom svaki ponuđač iz grupe ponuđača ili ovlašćeni
predstavnik grupe ponuđača, uz priloženo ovlašćenje koje potpisuju i overavaju pečatom svi ponuđači iz grupe ponuđača.
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4) PODACI O PODIZVOĐAČU
1) Naziv podizvođača
Adresa

Matični broj
Poreski identifikacioni broj
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost
Ime i prezime osobe za kontakt
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač
Telefon
Telefaks
e‐mail
2)

Naziv podizvođača
Adresa

Matični broj
Poreski identifikacioni broj
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost
Ime i prezime osobe za kontakt
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač
Telefon
Telefaks
e‐mail

Datum
_____________________________

M. P.

Ponuđač
________________________________
(potpis ovlašćenog lica)

Napomena:
Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa podizvođačem, a
ukoliko imaju veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac
kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.
Usluga mobilne telefonije
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5) PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI
1)

Naziv

učesnika

u

zajedničkoj

ponudi Adresa
Matični broj
Poreski identifikacioni broj
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost
Ime i prezime osobe za
kontakt Telefon
Telefaks
e‐mail
Poslovi koji će biti povereni članu grupe
ponuđača
2)

Naziv

učesnika

u

zajedničkoj

ponudi Adresa
Matični broj
Poreski identifikacioni broj
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost
Ime i prezime osobe za
kontakt Telefon
Telefaks
e‐mail
Poslovi koji će biti povereni članu grupe
ponuđača
Datum
_____________________________

M. P.

Ponuđač
________________________________

(potpis ovlašćenog lica)
Napomena:
Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose
zajedničku ponudu, a ukoliko je veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli,
potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za
svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.
Usluga mobilne telefonije
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VII

MODEL UGOVORA

UGOVOR ZA VRŠENJE USLUGA MOBILNE TELEFONIJE
Zaključen između:
UNIVERZITETA U NIŠU, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU, sa sedištem u Nišu, Aleksandra Medvedeva
broj 14, PIB 100232259, Matični broj 07215240, broj računa:
840‐1721666-89, Uprava za trezor,
telefon 018/529-105, Telefaks 018/588-399, koga zastupa
dekan prof. dr Dragan Janković, redovni profesor (u daljem tekstu: Naručilac).
I
__________________________________________________________,
sa
sedištem
u
______________________, ,ul.
_________________________________
broj _______________, PIB _________________________, Matični broj
_____________________, broj računa: __________________________, Naziv Banke_________________________,
telefon_____________________,
telafaksa_______________________________,koga
zastupa________________________________________________________________________( u daljem tekstu: Izvršilac)

Sa podizvođačem/podizvođačima
Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima
(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
- da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12,
68/15) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo postupak javne
nabavke
male vrednosti , broj 14/2015 , čiji je predmet usluga mobilne telefonije, 64212000 usluge
mobilne telefonije
- da je Izvršilac dostavio ponudu, broj _______________ od _____2015 godine, sa odgovarajućim
prilozima i
- da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj __________________ od _______2015. godine.
Član 1.
Predmet ovog ugovora su usluge mobilne telefonije, (u daljem tekstu usluga), prema konkursnoj
dokumentaciji Naručioca, broj 08/03-014/15 i prihvaćenoj ponudi Izvršioca, broj ______________ od
____.2015. godine, koje čine sastavni deo ovog ugovora.
Član 2.
Ugovorene jedinične cene su fiksne i ne mogu se menjati tokom realizacije ovog ugovora. U
cenu su uračunati svi troškovi koje Izvršilac ima vezano za izvršenje predmetne usluge.
Ugovorne strane su saglasne da će se usluge iz člana 1. ovog ugovora vršiti u skladu sa tehničkom
specifikacijom, koja čini sastavni deo konkursne dokumentacije, odnosno ovog ugovora.
Član 3.
Izvršilac se obavezuje da obezbedi i omogući Naručiocu kontinuirani uvid u račun i korisnički listing
tokom svakog tekućeg meseca, u elektronskom formatu, preko softvera ponuđača, ili slanjem izveštaja,
svakih deset dana na određenu e‐majl adresu Naručioca, tokom celog perioda važenja ugovora.
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Član 4.
Za izvršene usluge Naručilac će vršiti plaćanje po primljenim računima Izvršioca koji obuhvataju
sve iznose iz mesečne fakture i to: pretplatu, ukupni ostvareni saobraćaj, roming, internet saobraćaj,
SMS, MMS itd., sa specifikacijom izvršenih usluga, do ukupnog iznosa procenjene vrednosti nabavke od
2.700.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost, odnosno do ukupnog iznosa od 3.240.00,00 dinara,
sa porezom na dodatu vrednost.
Rok plaćanja iz stava 1. ovog člana je ___________ kalendarskih dana od dana prijema ispravne
fakture nakon izvršene usluge, odnosno isporuke aparata, na tekući račun Izvršioca broj
_________________________ kod ______________ Banke.
Član 5.
Izvršilac se obavezuje da predmetnu uslugu pruža stručno i kvalitetno, na visokom
profesionalnom nivou, u skladu sa normativima, standardima i propisima koji važe za ovu vrstu posla,
sopstvenom opremom i radnom snagom, odnosno, da obezbedi kontinuirano, kvalitetno i nesmetano
pružanje (korišćenje) usluga.
Član 6.
Izvršilac se obavezuje da u trenutku zaključenja ovog ugovora dostavi Naručiocu jednu blanko
solo menicu, na iznos od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, koja predstavlja sredstvo
finansijskog obezbeđenja i kojom garantuje uredno ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno
uredno izvršenje ugovorenog posla i eventualno plaćanje ugovorne kazne.
Menica treba da bude sa klauzulom „bez protesta“ i rokom dospeća „po viđenju“ i rokom važenja
10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka važenja ugovora, s tim da eventualni produžetak roka ima za
posledicu produženje roka važnosti menice i meničnog ovlašćenja za isti broj dana za koji će biti
produžen rok.
Istovremeno, Izvršilac se obavezuje da Naručiocu preda kopiju kartona sa deponovanim
potpisom ovlašćenog lica Izvršioca, ovlašćenje za Naručioca da menicu može popuniti u skladu sa ovim
ugovorom, i kopiju zahteva Izvršioca za registraciju menice u Registru menica Narodne Banke Srbije i
ovlašćenja, koji je overen od strane poslovne banke Izvršioca.Menica mora biti neopoziva, bezuslovna i
naplativa na prvi poziv Naručioca.Naručilac se obavezuje da menicu vrati Izvršiocu po isteku navedenih
rokova, na pisani zahtev Izvršioca.
Član 7.
Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor u svako doba i bez otkaznog roka, ako
Izvršilac ne izvršava obaveze na ugovoreni način, o čemu pismeno obaveštava Izvršioca.
U slučaju iz stava 1. ovog člana, Naručilac ima pravo da zahteva naknadu štete.
Član 8.
Ukoliko pokrivenost teritorije Republike Srbije signalom Izvršioca u toku trajanja ugovora padne
ispod 80% za mobilnu telefoniju, Naručilac može jednostrano da raskine ugovor.
U slučaju povećanja ili smanjenja broja korisnika kod Naručioca do 15% svi uslovi iz prihvaćene
ponude Izvršioca, odnosno ugovoreni uslovi, ostaju nepromenjeni.
Član 9.
Ovaj ugovor se zaključuje za period od godinu dana, računajući od dana zaključenja ugovora.
Utroškom sredstava Naručioca u iznosu iz člana 5. stav 1. ovog ugovora, pre isteka roka iz stava
1. ovog člana, ovaj ugovor prestaje da važi, o čemu Naručilac obaveštava Izvršioca.
Ugovorne strane su saglasne da će obaveze koje su predmet ovog ugovora, a koje dospevaju u
narednoj budžetskoj godini biti realizovane najviše do iznosa sredstava koja će za tu namenu biti
odobrena u toj budžetskoj godini.Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana može, u pisanoj
formi, da otkaže ugovor, pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, uz otkazni rok od 30 (trideset) dana
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Otkazni rok teče od dana prijema otkaza.
Član 10.
Ugovorne strane su saglasne da se na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, neposredno
primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa koji regulišu predmetnu materiju.
Član 11.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove rešavaju sporazumno.
Ukoliko to nije moguće, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu.
Član 12.
Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih po 2 (dva) zadržava svaka od
ugovornih strana.
ZA IZVRŠIOCA
Direktor

ZA NARUČIOCA
Dekan

Dr Dragan Janković, redovni profesor
NAPOMENA:
-

-

Model ugovora ponuđač mora da popuni, potpiše (ovlašćeno lice) i overi
pečatom,čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, model ugovora potpisuje i
overava pečatom ponuđač, a u slučaju podnošenja zajedničke ponude, ugovor potpisuje
i overava pečatom onaj ponuđač koji je ovlašćen u ime svih ponuđača iz grupe
ponuđača, saglasno sporazumu koji je grupa ponuđača dostavila uz ponudu.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, odnosno zajedničke ponude, u
modelu ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi
podizvođači.

DODATNA NAPOMENA:
Ako ponuđač, bez opravdanih razloga, odbije da zaključi ugovor, nakon što mu je
ugovor dodeljen, Naručilac će upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference.
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Obrazac broj 5.

VIII OBRAZAC IZJAVE O TROŠKOVIMA PRIPREME PONUDE
U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ___________________________________________ [navesti naziv ponuđača],
dajem
IZJAVA O TROŠKOVIMA PRIPREME PONUDE
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću u postupku javne nabavke usluge – usluga mobilne
telefonije, za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu broj 14/2015 , izjavljujem da sam imao sledeće
troškove:

VRSTA TROŠKA

IZNOS TROŠKA U
RSD

IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE BEZ PDV
PDV
UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE SA PDV
Napomena:
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca
naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da
ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim
specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač
tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
U slučaju dostavljanja ovog obrasca ovlašćeno lice ponuđača mora da popuni, potpiše i overi pečatom
Obrazac, ukoliko nastupa samostalno ili sa podizvođačem.
U slučaju dostavljanja ovog obrasca od strane učesnika zajedničke ponude, grupa ponuđača može da se
opredeli da Obrazac popunjavaju, potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili
grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti
Obrazac uz priloženo ovlašćenje koje potpisuju i overavaju pečatom svi ponuđači iz grupe ponuđača.
Dodatna napomena: dostavljanje ove izjave nije obavezno.
Datum:

M.P.

Ponuđač

(potpis ovlašćenog lica)
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IX OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
U skladu sa članom 26. Zakona, ________________________________________________________________, dajem:
(Naziv ponuđača)
IZJAVU
O NEZAVISNOJ PONUDI
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne
nabavke usluge ‐ usluga mobilne telefonije, za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, broj 14/2015 ,
podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.
Datum: __________________________

Ponuđač
M.P.
____________________________________
(potpis ovlašćenog lica)

Napomena: U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će
odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije.Organizacija nadležna za zaštitu
konkurencije može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu, izreći meru zabrane učešća u postupku
javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice, povredilo konkurenciju u
postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u
postupku javne nabavke može trajati do dve godine.Povreda konkurencije predstavlja negativnu
referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka2) Zakona.
Obrazac izjave ovlašćeno lice ponuđača mora da popuni, potpiše i overi pečatom.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem ili zajedničku ponudu, Obrazac izjave mora biti
popunjen, potpisan i overen pečatom od strane ovlašćenog lica svakog podizvođača, odnosno svakog
ponuđača iz grupe ponuđača. Obrazac Izjave kopirati u dovoljnom broju primeraka.
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X OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA
U skladu sa članom 75. stav 2. Zakona_____________________________________________________, dajem:
(Naziv ponuđača)

IZJAVU
O POŠTOVANJU OBAVEZA
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam u postupku javne nabavke
usluga – usluga mobilne telefonije, za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, broj 14/2015 , poštovao

obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti
životne sredine i garantujem da sam imalac prava intelektualne svojine.
Datum: __________________________

Ponuđač
M.P.

____________________________________
(potpis ovlašćenog lica)

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane
ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
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XI OBRAZAC IZJAVE O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
________________________________________________________________,
dajem: (Naziv ponuđača)

IZJAVU O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da ćemo, u trenutku
potpisivanja ugovora, u postupku javne nabavke usluga mobilne telefonije za potrebe Elektronskog
fakulteta u Nišu, broj 14/2015 , dostaviti jednu blanko solo menicu i menično ovlašćenje za dobro
izvršenje posla u iznosu od 10% od ukupne vrednosti ugovora, bez uračunatog poreza na dodatu
vrednost, u korist naručioca, sa klauzulom “bez protesta”, rokom dospeća “po viđenju” i rokom važenja
10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka važenja ugovora.
Istovremeno se obavezujemo da ćemo, uz sredstvo finansijskog obezbeđenja Naručiocu
predati i kopiju kartona sa deponovanim potpisom ovlašćenog lica ponuđača, kao i kopiju zahteva za
registraciju menice u Registru menica Narodne Banke Srbije i ovlašćenja, koji je overen od strane naše
poslovne banke.
PONUĐAČ
Datum: __________________________

M.P.

_______________________

(potpis ovlašćenog lica)
NAPOMENA:
- Ukoliko ponuđač nastupa samostalno ili sa podizvođačem, izjavu potpisuje i overava
pečatom ovlašćeno lice ponuđača.
- Ukoliko ponuđač nastupa sa grupom ponuđača izjavu potpisuje i overava ovlašćeno
lice ovlašćenog člana grupe ponuđača ili ovlašćeno lice ponuđača.

Na osnovu člana 63.Stav 1. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik RS broj 124/2012,68/2015)
UNIVERZITET U NIŠU, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU
Ul. Aleksandra Medvedeva 14
18000 Niš
Dostavlja
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Komisija za javnu nabavku obaveštava sva zainteresovana lica da je izvršena izmena i dopuna konkursne
dokumentacije za javnu nabavku usluga br.014/2015-usluge mobilne telefonije
1. Na strani 13 Konkursne dokumentacije, u delu- 9.NAČIN, ROK I USLOVI PLAĆANJA, KAO

I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI
PRIHVATLJIVOST PONUDE
Rok izvršenja usluge: Ponuđač je dužan da predmetnu uslugu počne da pruža odmah, a
najkasnije u roku od 2 (dva) kalendarska dana računajući od momenta zaključenja ugovora,
odnosno da, u navedenom roku, Naručiocu stavi na raspolaganje – omogući korišćenje
ugovorene usluge.
2. Na strani 20. Konkursne dokumentacije, u delu- 3.OPIS PREDMETA NABAVKE:
USLUGA MOBILNE TELEFONIJE
Redni
broj

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Usluga

Jedinica
mere

Cena mesečne
din
pretplate po
broju /SIM
Pozivi unutar
minut
korisničke
grupe ELFAK
(Besplatni)
Pozivi unutar
minut
korisničke
grupe ELFAK
(roaming)
Pozivi unutar minut
korisničke
grupe
Pozivi u
minut
okviru mreže
operatera (van
grupe)
Pozivi-ostali
mobilni

minut

Procenjena
količina(prosečan
mesečni)

15,000

190

19,000

4,200

6,300

Ukupna
cena bez
PDV-a

Iznos
PDV-a u
dinarima

Ukupna
cena sa
PDV-om (u
dinarima)

7.

8.

operateri u
Srbiji
Pozivi ka
fiksnim
telefonijama u
Srbiji
Cena SMS
poruke van
korisničke
grupe

minut

1,200

minut

8,500

UKUPNO
ELEMENTI
PONUDE
Kvalitet

visoki, profesionalni, u skladu sa važećim standardima, propisima i
normativima u oblasti
odmah, a najkasnije u roku od 2 (dva) kalendarska dana računajući
od momenta zaključenja ugovora

Rok izvršenja usluge
Garancija

kontinuirano, kvalitetno i nesmetano pružanje (korišćenje) predmetnih us
za vreme važenja ugovora
Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja na mesečnom nivou, virmanom, u roku od __(_______) kalendarskih dana od
prijema ispravne fakture. (Ne kraće od 15 ni duže od 45 dana)
Rok važenja ponude
30 (trideset) dana, od dana otvaranja ponude

TAKO DA POSLE IZVRŠENE IZMENE GLASI
1. Na strani 13. Konkursne dokumentacije u delu- 9.NAČIN, ROK I USLOVI PLAĆANJA, KAO

I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI
PRIHVATLJIVOST PONUDE
Rok izvršenja usluge: Ponuđač je dužan da predmetnu uslugu počne da pruža odmah, a
najkasnije u roku od 4 (četiri) kalendarska dana računajući od momenta zaključenja ugovora,
odnosno da, u navedenom roku, Naručiocu stavi na raspolaganje – omogući korišćenje
ugovorene usluge.
2. Na strani 20. Konkursne dokumentacije u delu -3.OPIS PREDMETA NABAVKE: USLUGA
MOBILNE TELEFONIJE
Redni
Usluga
Jed.
Procenjena
Ukupna
Iznos
Ukupna cena sa
Jedinična
broj
mere
količina(pr
cena
bez
PDV-a
u
PDV-om (u
cena bez
osečan
PDV-a
dinarima
dinarima)
PDV-a
mesečni)

1.

Cena mesečne
pretplate

kom

400

2.

3.

4.

5.

6.

Pozivi unutar
korisničke
grupe ELFAK
(Besplatni)
Pozivi u
okviru mreže
operatera (van
grupe)

minut

34,000

minut

4,200

Pozivi-ostali
mobilni
operateri u
Srbiji
Pozivi ka
fiksnim
telefonijama u
Srbiji
Cena SMS
poruke van
korisničke
grupe

minut

6,300

minut

1,200

kom.

8,500

UKUPNO
ELEMENTI
PONUDE
Kvalitet

Rok izvršenja usluge

visoki, profesionalni, u skladu sa važećim standardima, propisima i
normativima u oblasti
odmah, a najkasnije u roku od 4 (četiri) kalendarska dana računajući
od momenta zaključenja ugovora

Garancija

kontinuirano, kvalitetno i nesmetano pružanje (korišćenje) predmetnih us
za vreme važenja ugovora
Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja na mesečnom nivou, virmanom, u roku od __(_______) kalendarskih dana od
prijema ispravne fakture. (Ne kraće od 15 ni duže od 45 dana)
Rok važenja ponude
30 (trideset) dana, od dana otvaranja ponude

U skladu sa članom 63. stav 5. Zakona o javnim nabavkama naručilac produžuje rok za podnošenje
ponuda. Novi rok za podnošenje ponuda je 01.12.2015. godine. Ponude se podnose na adresu
naručioca: Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva 14, 18 000 Niš,
kancelarija br.11 do 01.12.2015. godine do 09:00 časova, neposredno ili putem pošte.
Potrebno je da svi potencijalni ponuđači za predmetni postupak javne nabavke izmenjenu stranu
konkursne dokumentacije odštampaju i prilože kao sastavni deo konkursne dokumentacije.
KOMISIJA
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KONKURSNA DOKUMENTACIJA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

NABAVKA USLUGE
USLUGA MOBILNE TELEFONIJE, ZA POTREBE
ELEKTRОNSKOG FAKULTETA U NIŠU

Broj 14/2015

Niš, novembar 2015. godine
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Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS” broj 124/12, 14/2015 i
68/2015 ) i člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima
javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS” broj 86/2015), Odluke o
pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj 08/03-14/15 od 01.10.2015. godine, i
Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti, broj 08/03014/15 od 01.10.2015. godine, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti,
pripremila je:
KONKURSNU DOKUMENTACIJU za
javnu nabavku male vrednosti usluga
‐64212000 usluge mobilne telefonije Usluga mobilne telefonije, za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu
JAVNA NABAVKA BROJ 14/2015

Konkursna dokumentacija sadrži:
Poglavlje Naziv poglavlja
I
Opšti podaci o javnoj nabavci
II
Podaci o predmetu javne nabavke
III
Vrsta, tehničke karakteristike, količina i opis usluge, kvalitet, rok izvršenja usluge
IV
Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. i 76. Zakona i
uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
a) Obrazac izjave ponuđača o ispunjavanju uslova
b) Obrazac izjave podizvođača o ispunjavanju uslova
c) Obrazac izjave ponuđača iz grupe ponuđača o ispunjavanju uslova
V
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
VI
Obrazac ponude
VII
Model ugovora
VIII
Obrazac izjave o troškovimapripreme ponude
IX
Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
X
Obrazac Izjave o poštovanju obaveza iz člana 75. stav 2. Zakona

XI

Obrazac Izjave o finansijskom obezbeđenju

U Nišu, novembar 2015. godine
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I

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu

UNIVERZITET U NIŠU, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU
Niš, Aleksandra Medvedeva 14
www.elfak.ni.ac.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti, u skladu sa Zakonom
i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke su usluga mobilne telefonije.

4. Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka
Predmetna javna nabavka nije rezervisana.

5. Kontakt

Lice za kontakt:Dušan Vučković, šef Računarsko-informacionog centra, telefon 018/529-373,
E‐mail-dusan.vuckovic@elfak.ni.ac.rs ,
Radica Stanković, službenik za javne nabavke, telefon 018/ 529-612
E‐mail:radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs

II

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke broj 14/2015 je usluga mobilne telefonije ‐ 64212000 usluge mobilne
telefonije.
2. Partije
Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.
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III

VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KOLIČINA I OPIS USLUGE, KVALITET, ROK
IZVRŠENJA USLUGE
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Naručilac sprovodi nabavku usluga mobilne telefonije sa sledećim elementima (zahtevima):
1. Veličina paketa podrazumeva 400 korisnika uz mogućnost da se u slučaju potrebe, broj
korisnika poveća ili smanji.
2. Plaćanje jednom mesečno po računu za mesečnu potrošnju, sa specifikacijom usluga za
predhodni mesec
3. Omogućeno zadržavanje postojećih brojeva, uključujući i prefiks, tj. da svi postojeći brojevi
ostanu nepromenjeni, bez nadoknade.
4. Uspostava veze se ne tarifira tj. besplatna je.
5. Besplatni pozivi servisnih brojeva izabranog operatera.
6. Korisnički servis u cilju pružanja besplatne neophodne pomoći pojedinačnim korisnicima
unutar grupe naručioca, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji ( za vreme trajanja ugovora).
7. Zauzeće poziva i pozivi na koje nije odgovoreno se ne tarifiraju.
8. Omogućeno: saobraćaj unutar korisničke grupe, saobraćaj unutar mreže ponuđača, saobraćaj
izvan mreže ponuđača prema ostalim mobilnim operaterima, saobraćaj prema fiksnoj
telefoniji, SMS i MMS poruke unutar korisničke grupe, mreže ponuđača, izvan mreže
ponuđača-prema ostalim operaterima i ka inostranstvu
9. Pozivi specijalnih službi (policija, hitna pomoć, vatrogasci..) se ne tarifiraju.
10. Omogućen roming.
11. Mogućnost neograničenog interneta saobraćaja, minimum 3Mb/s, koji se aktivira isključivo
na zahtev korisnika (biranjem nekog od ponudjenih paketa, uz obaranje brzine nakon
potrošnje količine podataka bez dodatne naknade).
12. Mogućnost zamene korisničke kartice (u slučaju gubitka, oštećenja ili nekih drugih razloga),
u roku od 72 sata.
13. Tarifiranje poziva po sekundi realnog vremena bez zaokruživanja na minute.
14. Razgovori unutar grupe naručioca se obavljaju bez naknade, za 0,00 dinara, bez ograničenja.
15. SMS unutar korisničke grupe u mreži naručioca tarifiraju se sa 0,00 dinara.
16. Ponuđene cene moraju biti fiksne u dinarskom iznosu za vreme trajanja ugovora.
17. Obavezni uslov je da naručilac ima pravo da do ukupnog iznosa odobrenog budžeta, od
izabranog ponuđača dobije za 1 dinar korišćenje u ugovorenom periodu telefonske uređaje ,
u broju i po karakteristikama, po svom izboru i svojim potrebama, a u okviru lagera
ponuđača, po maloprodajnim cenama operatera/dobavljača.
18. Ponuđač je u obavezi da Naručiocu pruža usluge govorne telefonije i usluge prenosa
podataka u romingu po jedinstvenoj ceni bez obzira na izabranog lokalnog mobilnog
operatera u romingu, a u skladu sa utvrđenom i objavljenom tarifom Davaoca usluga.
19. Ukoliko Naručilac bude imao potrebu za nekom uslugom mobilne telefonije koja nije
navedena u specifikaciji, može istu zatražiti od Ponuđača, a prema važećem zvaničnom
cenovniku u momentu pružanja usluga.
20. Besplatna aktivacija/deaktivacija standardnih usluge, tarifnih dodataka za sve pretplatničke
brojeve putem softvera, portala, aplikacija ili poziva“call“ centru operatera.
21. Listing odlaznog saobraćaja se ne naplaćuje.
22. Obavezna mesečna pretplata u iznosu ne većem od 20,00 rsd.po broju.
23. Minimalna mesečna potrošnja iznosi 20.000,00 din. i obuhvata:pozive (domaći i
medjunarodni saobraćaj), SMS, MMS, GPRS; Roaming ( odnosi se na sve mreže), pretplatu,
dodatne usluge iz standardne ponude.
24. Besplatnih 50 SMS poruka mesečno po svakoj korisničkoj liniji van grupe.
25. Period ugovaranja 12 meseci.
26. Cene ne mogu biti veće u odnosu na cene iz standardnog cenovnika u odnosu na svakog
operatera.
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IV USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO
SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
1. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA
1.1. Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne
uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane članom 75. Zakona, i to:

1.2.Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st.
1. tač. 1) Zakona);
1.3.Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična
dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
(čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);
1.4.Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4)
Zakona);
1.5.Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne
nabavke (čl. 75. st. 1. tač. 5) Zakona) ...................(navesti dozvolu za obavljanje delatnosti
koja je predmet javne nabavke);
1.6.Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje
proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne
sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja
ponude (čl. 75. st. 2. Zakona).
2. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA
Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa članom 77.
stav 4. Zakona, ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave (Obrazac broj 1.), kojom pod punom
materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne
nabavke iz člana 75. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom.
Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko Izjavu
potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu
dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.
Ponuđač koji dostavi izjavu, u smislu člana 77. stav 4. Zakona, NE DOSTAVLJA DOKAZE iz člana 77.
stav 1. Zakona, osim za tačku 5.) za koju je dužan da dostavi važeću licencu za javnu mobilnu
telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže na teritoriji
Republike Srbije, izdatu od strane RATEL-a, u skladu sa odredbama posebnog propisa – Zakona
o elektronskim komunikacijama.
Dokaz: licenca, u skladu sa GSM/GSM 1800 i UMTS/IMT-2000 standardom.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da dostavi Izjavu
podizvođača (Obrazac broj 2.), potpisanu od strane ovlašćenog lica podizvođača i overenu pečatom.
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Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica
svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom (Obrazac broj 3.).
Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda ocenjena
kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza o ispunjenosti
uslova.
Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana, ne dostavi na
uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
Ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama
nadležnih organa,
Ponuđač je dužan da, bez odlaganja, pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa
ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno
zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na
propisani
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Obrazac broj 1.

3.OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA
IZJAVA PONUĐAČA
O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA U POSTUPKU JAVNE
NABAVKE MALE VREDNOSTI
U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao
zastupnik ponuđača, dajem sledeću
IZJAVU
Ponuđač_____________________________________________[navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke
usluge usluga mobilne telefonije, broj 14/2015 , ispunjava sve uslove iz člana 75. Zakona, odnosno
uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku,i to:
1) Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2) Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela
protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3) Ponuđač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa
propisimaRepublike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji);
4) Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i
uslovima rada, zaštiti životne sredine i nije mu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,
koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponude;

Ponuđač:
Datum:______________________________

M.P.

_____________________________

(potpis ovlašćenog lica)
Napomena: Ukoliko ponudu podnosi ponuđač samostalno, Izjava mora biti popunjena i
potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom.
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Obrazac broj 2.

4. OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA ZA PODIZVOĐAČA

IZJAVA PODIZVOĐAČA
O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA U POSTUPKU JAVNE
NABAVKE MALE VREDNOSTI
U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao
zastupnik podizvođača,dajem sledeću
IZJAVU
Podizvođač____________________________________________[navesti naziv podizvođača] u postupku javne
nabavke usluge usluga mobilne telefonije, , broj 14/2015 ., ispunjava sve uslove iz člana 75. Zakona,
odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku,i to:
1) Podizvođač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2) Podizvođač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela
protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3) Podizvođač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima
Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji).
4) Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i
uslovima rada, zaštiti životne sredine i nije mu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,
koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponude;

Podizvođač:
Datum:______________________________

M.P.

_____________________________

(potpis ovlašćenog lica)
Napomena:
1. Izjavu dostavlja samo onaj ponuđač koji podnosi ponudu sa podizvođačem
2. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od
strane ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom.
3. U slučaju angažovanja više podizvođača, obrazac izjave fotokopirati u dovoljnom broju
primeraka i popuniti za svakog podizvođača.
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Obrazac broj 3.

5. OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA ZA SVAKOG PONUĐAČA IZ
GRUPE PONUĐAČA
IZJAVA PONUĐAČA IZ GRUPE PONUĐAČA
O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA U POSTUPKU JAVNE
NABAVKE MALE VREDNOSTI
U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao
zastupnik ponuđača,dajem sledeću
IZJAVU
Ponuđač____________________________________________[navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke
usluga usluga mobilne telefonije, broj 14/2015 , ispunjava uslove iz člana 75. Zakona, odnosno uslove
definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku,i to:
1. Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2. Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična
dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3. Ponuđač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima
Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji);
4.

Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,
zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nije mu izrečena mera zabrane
obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponude;
Ponuđač

Datum:______________________________

M.P.

_____________________________

(potpis ovlašćenog lica)
Napomena:
Izjavu dostavljaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu.
U slučaju podnošenja zajedničke ponude, svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni
obavezne uslove, dok dodatne uslove ponuđači iz grupe ponuđača ispunjavaju zajedno. Ukoliko
ponudu podnosi grupa ponuđača, obrazac izjave fotokopirati u dovoljnom broju primeraka i
popuniti za svakog člana iz grupe ponuđača.
Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i
overena pečatom.

Usluga mobilne telefonije
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V

UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA
Ponuda mora da bude sačinjena na srpskom jeziku.
2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascu iz konkursne dokumentacije i
mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena – otkucana ili napisana neizbrisivim mastilom,
potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponuđač načini grešku u
popunjavanju, dužan je da grešku, odnosno pogrešan tekst, obeli ili precrta jednom horizontalnom
crtom i pravilno popuni, tj. upiše novi tekst, a mesto načinjene greške parafira i overi pečatom.
Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo
konkursne dokumentacije. Podaci koji nisu upisani u priložene obrasce, odnosno podaci koji su
upisani mimo obrazaca neće se uvažiti, i takva ponuda će biti odbijena.
Ponuda sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se neposredno ili putem pošte, u zapečaćenoj
koverti, na adresu naručioca ‐ Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva
14, sa naznakom na licu koverte »PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGE MOBILNE TELEFONIJE, BROJ
14/2015 , ‐ NE OTVARATI«, poštom ili lično preko pisarnice, kancelarija broj 11, prizemlje. Na poleđini
koverte obavezno navesti naziv i adresu ponuđača, broj telefona, ime i prezime lica za kontakt. U
slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na poleđini koverte je potrebno naznačiti da se radi o
grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi, broj telefona, ime i
prezime lica za kontakt. Koverta mora biti tako zatvorena da se, prilikom otvaranja, sa sigurnošću
može utvrditi da se otvara prvi put. Naručilac će po prijemu određene ponude, na koverti u kojoj se
ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća.
Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno, naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U
potvrdi o prijemu, naručilac će navesti datum i sat prijema ponude. Ponuda se smatra blagovremenom
ukoliko je primljena od strane naručica u utvrđenom roku. Ponuda koju naručilac nije primio u roku
određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu
ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom. Naručilac će odbiti neblagovremenu ponudu, koja
će nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, biti neotvorena vraćena ponuđaču sa naznakom na
koverti ponude da je podneta neblagovremeno.
Obavezna sadržina ponude.
Prilikom podnošenja ponude ponuđač je dužan da, uz ponudu, dostavi:
-

-

popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o ispunjavanju uslova iz člana 75. Zakona,
za ponuđača (Obrazac broj 1.);
popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o ispunjavanju uslova iz člana 75. Zakona,
za podizvođača (Obrazac broj 2.);
popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o ispunjavanju uslova iz člana 75. Zakona,
za svakog ponuđača iz grupe ponuđača (Obrazac broj 3.);
popunjen, potpisan i pečatom overen Obrazac ponude sa tabelom (Obrazac broj 4.);
potpisan i pečatom overen obrazac izjave o troškovima pripremanja ponude (Obrazac broj 5.)
(nije obavezan);
Model ugovora, popunjen na svim mestima gde je to predviđeno, potpisan i pečatom overen na
poslednjoj strani modela ugovora, čime ponuđač potvrđuje da prihvata elemente modela
ugovora.
popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac broj 6.) i
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-

popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o poštovanju obaveza iz člana 75. stav 2.
Zakona (Obrazac broj 7.).

-

popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o finansijskom obezbeđenju (Obrazac
broj 8.),

3. PARTIJE
Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama
4. PONUDA SA VARIJANTAMA
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način
koji je određen za podnošenje ponude.
Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta
naknadno dostavlja.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu Naručioca – Univerzitet u Nišu,
Elektronski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva
broj 14, sa naznakom: „Izmena ponude za javnu nabavku usluge – Usluga mobilne telefonije, JN
br. 14/2015  NE OTVARATI ”, ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku usluge – Usluga mobilne telefonije, JN br. 14/2015 - NE
OTVARATI”, ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku usluge – Usluga mobilne telefonije, JN br. 14/2015 - NE
OTVARATI”, ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku usluge – Usluga mobilne telefonije, JN br. 14/2015
 NE OTVARATI ”
Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača,
na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u
zajedničkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da opozove niti da menja svoju ponudu.
6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
U Obrascu ponude ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu
samostalno, sa podizvođačem ili kao zajedničku ponudu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje kao podizvođač ili u
zajedničkoj ponudi, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
Naručilac će odbiti sve ponude koje su podnete suprotno zabrani iz prethodnog stava ove tačke. (član
87. stav 5. Zakona)
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7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude, navede da ponudu
podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne
može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.
Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje
nabavke poveriti podizvođaču.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa
podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru o javnoj nabavci.
Ponuđač je dužan da za svakog podizvođača dostavi izjavu o ispunjenosti uslova za učešće u postupku
javne nabavke, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno
izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača. Ponuđač je dužan da naručiocu, na
njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.
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8. ZAJEDNIČKA PONUDA
Ponudu može podneti grupa ponuđača.
Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1. do
4. Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
Grupa ponuđača je dužna da dostavi izjave o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke,
u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim
se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji
obavezno sadrži podatke iz člana 81. stav 4. tačka 1) do 6) Zakona i to podatke o:
‐članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati
grupu ponuđača pred naručiocem,
‐ ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
‐ ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dostaviti sredstvo obezbeđenja,
‐ ponuđaču koji će izdati račun,
‐ računu na koji će biti izvršeno plaćanje i
‐ obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.
Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u
ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime, za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj
nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara, za obaveze iz postupka javne nabavke i
ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.
9. NAČIN, ROK I USLOVI PLAĆANJA, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI
PRIHVATLJIVOST PONUDE
Rok izvršenja usluge: Ponuđač je dužan da predmetnu uslugu počne da pruža odmah, a najkasnije u
roku od 4 (četiri) kalendarska dana računajući od momenta zaključenja ugovora, odnosno da, u
navedenom roku, Naručiocu stavi na raspolaganje – omogući korišćenje ugovorene usluge.
Garancija: kontinuirano, kvalitetno i nesmetano pružanje (korišćenje) predmetnih usluga, za vreme
važenja ugovora.
Način plaćanja: virmanski, na račun ponuđača, jednom mesečno po računu za mesečnu potrošnju, sa

specifikacijom usluga za predhodni mesec
Rok i uslovi plaćanja: u roku koji nije kraći od 15 kalendarskih dana ni duži od 45 kalendarskih dana
od dana prijema ispravne fakture.
Rok važenja ponude: 30 (trideset) kalendarskih dana od dana otvaranja ponude.
U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da, u pisanom obliku, zatraži od ponuđača
produženje roka važenja ponude.
Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.
10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI
Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim
troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude
uzeti u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.
U ponuđenu cenu Ponuđač mora da ukalkuliše sve eventualne popuste.
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Cena mora biti fiksna i ne može se menjati u periodu važenja ugovora.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92.
Zakona.
Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno
iskaže u dinarima.
11. PODACI O DRŽAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU ILI SLUŽBI
TERITORIJALNE AUTONOMIJE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE GDE SE MOGU BLAGOVREMENO
DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI
ZAPOŠLJAVANJU, USLOVIMA RADA I SL., A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ
NABAVCI
Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede.
Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u
Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja
i socijalne politike.
12. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA
ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA
Izabrani ponuđač se obavezuje da, u momentu zaključenja ugovora, preda naručiocu jednu blanko solo
menicu, menično ovlašćenje i kopiju depo kartona, koja će biti sa klauzulom „bez protesta“ i rokom
dospeća „po viđenju“, na iznos od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV‐a, sa rokom važnosti
koji je 10 (deset) dana duži od isteka ugovorenog roka važenja ugovora. Ako se za vreme trajanja
ugovora promeni rok, važnost menice za dobro izvršenje posla mora da se produži za isti broj dana za
koji će biti produžen rok. Naručilac će unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač
ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. Podneta
menica ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu
nadležnost za rešavanje sporova.
Menica mora biti neopoziva, bezuslovna i naplativa na prvi poziv Naručioca.
Menica mora biti registrovana u registru menica Narodne Banke Srbije, a kao dokaz ponuđač takođe
mora da dostavi i kopiju zahteva za registraciju menice, koji je overen od strane poslovne banke
ponuđača.
Naručilac će menicu vratiti po isteku navedenih rokova, na pisani zahtev Ponuđača.
13. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA
NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE
Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.
Naručilac je dužan da:
1. čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi, koji su posebnim propisom
utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi,
2. odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi,
3. čuva kao poslovnu tajnu imena ponuđača, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda.
14. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku [putem pošte na adresu naručioca, elektronske pošte e‐
mail.. radica.stankovic@elfak.ni.a.c.rs, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa
pripremanjem ponude, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Page 15 of 31
Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i
istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja upućuje se na adresu naručioca, sa napomenom„Zahtev
za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN broj 14/2015 ”.
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 (osam) ili manje dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju
roka za podnošenje ponuda.
Ako naručilac odgovor, odnosno izmenu ili dopunu konkursne dokumentacije , pošalje elektronskim
putem ili faksom, zahtevaće od zainteresovanog lica da na isti način potvrdi prijem odgovora, što je
zainteresovano lice dužno da učini.
Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje
konkursnu dokumentaciju.
Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije
dozvoljeno.
Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.
15. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA
KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA I DOPUŠTENE ISPRAVKE
Posle otvaranja ponuda naručilac može, prilikom stručne ocene ponuda, da, u pisanom obliku, zahteva
od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju
ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93.
Zakona).
Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod
ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po
pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog
podizvođača.
Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom
razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.
Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
16. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAČA KOJI SE NALAZI NA
SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI
Naručilac će ponudu ponuđača koji je na spisku negativnih referenci koji se vodi kod Uprave za javne
nabavke, u skladu sa članom 83. Zakona, odbiti kao neprihvatljivu ako je predmet javne nabavke
istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu.
Ako predmet javne nabavke nije istovrsan predmetu, za koji je ponuđač dobio negativnu referencu,
Naručilac će zahtevati dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza ukoliko takvom ponuđaču
bude dodeljen ugovor.
Ponuđač je dužan da, u momentu zaključenja ugovora, dostavi Naručiocu dodatno obezbeđenje
ispunjenja ugovornih obaveza – blanko solo menicu, registrovanu u Registru menica NBS, sa meničnim
ovlašćenjem i depo kartonom, u vrednosti od 15% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, sa rokom
važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla.
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Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za
dobro izvršenje posla mora da se produži.
17. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA
Naručilac će zahtevati zaštitu poverljivosti podataka koje ponuđaču, uključujući i njegovog
podizvođača, stavlja na raspolaganje.
Lice ponuđača koji je primilo podatke Naručioca, utvrđene kao poverljive, dužno je da ih čuva i štiti,
bez obzira na stepen poverljivosti.
18. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE
DODELJUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA
Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.
Elementi kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor i metodologija za dodelu bodova za svaki
element kriterijuma:

•A)

Ponuđena cena usluga-maksimalno 60 pondera

a) Cena poziva u mreži ponuđača-25 pondera

Ponderdisanje: Najniža ponuđena cena dobija 25 pondera, drugoplasirani 22 pondera, a
trećeplasirani 20 pondera
b)Cena poziva van mreže ponuđača prema ostalim mobilnim operaterima -20 pondera
Ponderdisanje: Najniža ponuđena cena dobija 20 pondera, drugoplasirani 17 pondera, a
trećeplasirani 15 pondera
v) Cena poziva u fiksnoj telefoniji :- 15 pondera
Ponderdisanje: Najniža ponuđena cena dobija 15 pondera, drugoplasirani 12 pondera, a
trećeplasirani 10 pondera

B)• Budžet za telefonske aparate-maksimalno 40 pondera
Ponderdisanje: Najveći ponuđeni budžet dobija 40 pondera, drugoplasirani 30 pondera, a
trećeplasirani 10 pondera
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19. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU UGOVORA
U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM PONDERA ILI ISTOM
PONUĐENOM CENOM
Ukoliko dve ili više ponuda budu imaju isti broj pondera, prednost će imati ponuda koje je vrednovana
većim brojem pondera po osnovu elementa “budžet” za telefonske aparate, zatim sa većim brojem
pondera po osnovu elementa “cena poziva u mreži ponuđača”.
20. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA
INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA
Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne
svojine trećih lica snosi ponuđač.
21. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA
Zаhtev zа zаštitu prаvа može dа podnese ponuđаč, odnosno svаko zаinteresovаno lice koji ima interes za
dodelu ugovora, (odnosno okvirnog sporazuma) u ovom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi
mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona o javnim nabavkama (u
dаljem tekstu: podnosilаc zаhtevа).
Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev
za zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e-mail (radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs),
faksom na broj (018/588-399) ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Zаhtev zа zаštitu prаvа može se
podneti u toku celog postupkа jаvne nаbаvke, protiv svаke rаdnje nаručiocа, osim аko Zаkonom o jаvnim
nаbаvkаmа nije drugаčije određeno.
Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili
konkursne dokumentacije smatrade se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca tri dana pre
isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu
sa članom 63. stav 2. ovog zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac
iste nije otklonio. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka
roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz stava 4. ovog odeljka (rok iz stava 3. člana 149. ZJN),
smatrade se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora (odnosno odluke o zaključenju okvirnog sporazuma) i odluke o
obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je pet dana od dana objavljivanja odluke na
Portalu javnih nabavki (odnosno donošenja odluke o dodeli ugovora na osnovu okvirnog sporazuma u skladu
sa članom 40a Zakona o javnim nabavkama). Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje
naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi
za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz stava 4. i 5. ovog odeljka (rokovi iz stava 3.
i 4. člana 149. ZJN), a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.
Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca
zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili
mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.
Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki i na svojoj
internet stranici najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava, koje sadrži
podatke iz Priloga 3LJ uz ZJN.
Podnosilаc zаhtevа zа zаštitu prаvа je dužаn dа nа rаčun budžetа Republike Srbije uplаti tаksu u iznosu od
60.000 dinara.
Broj rаčunа: (broj- 840-30678845-06),
Poziv nа broj: (broj ili oznaka javne nabavke),
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Svrhа plаdаnjа: ZZP, Naziv naručioca, broj ili oznaka javne nabavke
Korisnik: Budžet Republike Srbije.
Postupak zaštite prava u psotupcima javnih nabavki propisan je čl. 138. do 167. ZJN.
22. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN
Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 (osam)
dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.
U slučaju da je podneta samo jedna ponuda, naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za
podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5.) Zakona.
U slučaju da ponuđač kome je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor, Naručilac može da zaključi
ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.
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Obrazac broj 4

OBRAZAC PONUDE
Ponuda broj _______________ od ______.2015. godine za javnu nabavku usluge ‐ usluga mobilne telefonije,
za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu , JN broj 14/2015 .
1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača
Adresa ponuđača
Matični broj ponuđača
Poreski identifikacioni brojponuđača (PIB)
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost
Obveznik PDV (DA/NE)
Ime i prezime osobe za kontakt
Elektronska adresa ponuđača
Telefon
Telefaks
Broj računa ponuđača i naziv banke
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora

2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda
podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu
podnosi grupa ponuđača
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3.OPIS PREDMETA NABAVKE: USLUGA MOBILNE TELEFONIJE

Redni
broj

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Usluga

Jed.
mere

Cena mesečne
pretplate
Pozivi unutar
korisničke grupe
ELFAK (Besplatni)
Pozivi u okviru mreže
operatera (van grupe)

kom.

Procenjena
količina(pros
ečan
mesečni)
400

minut

34,000

minut

4,200

minut

6,300

minut

1,200

kom.

8,500

Pozivi-ostali mobilni
operateri u Srbiji
Pozivi ka fiksnim
telefonijama u Srbiji
Cena SMS poruke
van korisničke grupe

Jedinična cena bez
PDV-a

Ukupna cena bez
PDV-a

Iznos PDV-a u
dinarima

Ukupna cena sa PDVom (u dinarima)

UKUPNO
Iznos budžeta za kupovinu telefonskih aparata iznosi_________________dinara, bez PDV-a, odnosno _____________________dinara, sa PDV-om.
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ELEMENTI
PONUDE

Kvalitet
Rok izvršenja usluge
Garancija
Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja
Rok važenja ponude
Datum

visoki, profesionalni, u skladu sa važećim standardima, propisima i
normativima u oblasti
odmah, a najkasnije u roku od 4 (četiri) kalendarska dana računajući od
momenta
zaključenja ugovora
kontinuirano, kvalitetno i nesmetano pružanje (korišćenje) predmetnih usluga,
za vreme važenja ugovora
na mesečnom nivou, virmanom, u roku od __(_______) kalendarskih dana od dana
prijema ispravne fakture. (Ne kraće od 15 ni duže od 45 dana)
30 (trideset) dana, od dana otvaranja ponude
M. P.
________________________________

Ponuđač
(potpis ovlašćenog lica)

Usluga mobilne telefonije
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Napomene:
1. Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.
2. Obrazac ponude i ostali obrasci iz konkursne dokumentacije moraju biti popunjeni u potpunosti, potpisani od strane ovlašćenog lica ponuđača i overeni
pečatom. Ukoliko su ponuda i obrasci potpisani od strane lica koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je, uz ponudu, dostaviti
ovlašćenje za potpisivanje za to lice, izdato od strane ovlašćenog lica ponuđača.
3. Ukoliko ponuđač nastupa sa grupom ponuđača, obrazac ponude popunjava, potpisuje i overava pečatom svaki ponuđač iz grupe ponuđača ili ovlašćeni
predstavnik grupe ponuđača, uz priloženo ovlašćenje koje potpisuju i overavaju pečatom svi ponuđači iz grupe ponuđača.
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4) PODACI O PODIZVOĐAČU
1) Naziv podizvođača
Adresa

Matični broj
Poreski identifikacioni broj
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost
Ime i prezime osobe za kontakt
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač
Telefon
Telefaks
e‐mail
2)

Naziv podizvođača
Adresa

Matični broj
Poreski identifikacioni broj
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost
Ime i prezime osobe za kontakt
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač
Telefon
Telefaks
e‐mail

Datum
_____________________________

M. P.

Ponuđač
________________________________
(potpis ovlašćenog lica)

Napomena:
Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa podizvođačem, a
ukoliko imaju veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac
kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.
Usluga mobilne telefonije
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5) PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI
1)

Naziv

učesnika

u

zajedničkoj

ponudi Adresa
Matični broj
Poreski identifikacioni broj
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost
Ime i prezime osobe za
kontakt Telefon
Telefaks
e‐mail
Poslovi koji će biti povereni članu grupe
ponuđača
2)

Naziv

učesnika

u

zajedničkoj

ponudi Adresa
Matični broj
Poreski identifikacioni broj
Šifra registrovane delatnosti i osnovna
delatnost
Ime i prezime osobe za
kontakt Telefon
Telefaks
e‐mail
Poslovi koji će biti povereni članu grupe
ponuđača
Datum
_____________________________

M. P.

Ponuđač
________________________________

(potpis ovlašćenog lica)
Napomena:
Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose
zajedničku ponudu, a ukoliko je veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli,
potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za
svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.
Usluga mobilne telefonije
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VII

MODEL UGOVORA

UGOVOR ZA VRŠENJE USLUGA MOBILNE TELEFONIJE
Zaključen između:
UNIVERZITETA U NIŠU, ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU, sa sedištem u Nišu, Aleksandra Medvedeva
broj 14, PIB 100232259, Matični broj 07215240, broj računa:
840‐1721666-89, Uprava za trezor,
telefon 018/529-105, Telefaks 018/588-399, koga zastupa
dekan prof. dr Dragan Janković, redovni profesor (u daljem tekstu: Naručilac).
I
__________________________________________________________,
sa
sedištem
u
______________________, ,ul.
_________________________________
broj _______________, PIB _________________________, Matični broj
_____________________, broj računa: __________________________, Naziv Banke_________________________,
telefon_____________________,
telafaksa_______________________________,koga
zastupa________________________________________________________________________( u daljem tekstu: Izvršilac)

Sa podizvođačem/podizvođačima
Sa zajedničkim ponuđačem/ponuđačima
(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
- da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12,
68/15) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo postupak javne
nabavke
male vrednosti , broj 14/2015 , čiji je predmet usluga mobilne telefonije, 64212000 usluge
mobilne telefonije
- da je Izvršilac dostavio ponudu, broj _______________ od _____2015 godine, sa odgovarajućim
prilozima i
- da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj __________________ od _______2015. godine.
Član 1.
Predmet ovog ugovora su usluge mobilne telefonije, (u daljem tekstu usluga), prema konkursnoj
dokumentaciji Naručioca, broj 08/03-014/15 i prihvaćenoj ponudi Izvršioca, broj ______________ od
____.2015. godine, koje čine sastavni deo ovog ugovora.
Član 2.
Ugovorene jedinične cene su fiksne i ne mogu se menjati tokom realizacije ovog ugovora. U
cenu su uračunati svi troškovi koje Izvršilac ima vezano za izvršenje predmetne usluge.
Ugovorne strane su saglasne da će se usluge iz člana 1. ovog ugovora vršiti u skladu sa tehničkom
specifikacijom, koja čini sastavni deo konkursne dokumentacije, odnosno ovog ugovora.
Član 3.
Izvršilac se obavezuje da obezbedi i omogući Naručiocu kontinuirani uvid u račun i korisnički listing
tokom svakog tekućeg meseca, u elektronskom formatu, preko softvera ponuđača, ili slanjem izveštaja,
svakih deset dana na određenu e‐majl adresu Naručioca, tokom celog perioda važenja ugovora.
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Član 4.
Za izvršene usluge Naručilac će vršiti plaćanje po primljenim računima Izvršioca koji obuhvataju
sve iznose iz mesečne fakture i to: pretplatu, ukupni ostvareni saobraćaj, roming, internet saobraćaj,
SMS, MMS itd., sa specifikacijom izvršenih usluga, do ukupnog iznosa procenjene vrednosti nabavke od
2.700.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost, odnosno do ukupnog iznosa od 3.240.00,00 dinara,
sa porezom na dodatu vrednost.
Rok plaćanja iz stava 1. ovog člana je ___________ kalendarskih dana od dana prijema ispravne
fakture nakon izvršene usluge, odnosno isporuke aparata, na tekući račun Izvršioca broj
_________________________ kod ______________ Banke.
Član 5.
Izvršilac se obavezuje da predmetnu uslugu pruža stručno i kvalitetno, na visokom
profesionalnom nivou, u skladu sa normativima, standardima i propisima koji važe za ovu vrstu posla,
sopstvenom opremom i radnom snagom, odnosno, da obezbedi kontinuirano, kvalitetno i nesmetano
pružanje (korišćenje) usluga.
Član 6.
Izvršilac se obavezuje da u trenutku zaključenja ovog ugovora dostavi Naručiocu jednu blanko
solo menicu, na iznos od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV, koja predstavlja sredstvo
finansijskog obezbeđenja i kojom garantuje uredno ispunjenje svih svojih ugovornih obaveza, odnosno
uredno izvršenje ugovorenog posla i eventualno plaćanje ugovorne kazne.
Menica treba da bude sa klauzulom „bez protesta“ i rokom dospeća „po viđenju“ i rokom važenja
10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka važenja ugovora, s tim da eventualni produžetak roka ima za
posledicu produženje roka važnosti menice i meničnog ovlašćenja za isti broj dana za koji će biti
produžen rok.
Istovremeno, Izvršilac se obavezuje da Naručiocu preda kopiju kartona sa deponovanim
potpisom ovlašćenog lica Izvršioca, ovlašćenje za Naručioca da menicu može popuniti u skladu sa ovim
ugovorom, i kopiju zahteva Izvršioca za registraciju menice u Registru menica Narodne Banke Srbije i
ovlašćenja, koji je overen od strane poslovne banke Izvršioca.Menica mora biti neopoziva, bezuslovna i
naplativa na prvi poziv Naručioca.Naručilac se obavezuje da menicu vrati Izvršiocu po isteku navedenih
rokova, na pisani zahtev Izvršioca.
Član 7.
Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor u svako doba i bez otkaznog roka, ako
Izvršilac ne izvršava obaveze na ugovoreni način, o čemu pismeno obaveštava Izvršioca.
U slučaju iz stava 1. ovog člana, Naručilac ima pravo da zahteva naknadu štete.
Član 8.
Ukoliko pokrivenost teritorije Republike Srbije signalom Izvršioca u toku trajanja ugovora padne
ispod 80% za mobilnu telefoniju, Naručilac može jednostrano da raskine ugovor.
U slučaju povećanja ili smanjenja broja korisnika kod Naručioca do 15% svi uslovi iz prihvaćene
ponude Izvršioca, odnosno ugovoreni uslovi, ostaju nepromenjeni.
Član 9.
Ovaj ugovor se zaključuje za period od godinu dana, računajući od dana zaključenja ugovora.
Utroškom sredstava Naručioca u iznosu iz člana 5. stav 1. ovog ugovora, pre isteka roka iz stava
1. ovog člana, ovaj ugovor prestaje da važi, o čemu Naručilac obaveštava Izvršioca.
Ugovorne strane su saglasne da će obaveze koje su predmet ovog ugovora, a koje dospevaju u
narednoj budžetskoj godini biti realizovane najviše do iznosa sredstava koja će za tu namenu biti
odobrena u toj budžetskoj godini.Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana može, u pisanoj
formi, da otkaže ugovor, pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, uz otkazni rok od 30 (trideset) dana
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Otkazni rok teče od dana prijema otkaza.
Član 10.
Ugovorne strane su saglasne da se na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, neposredno
primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa koji regulišu predmetnu materiju.
Član 11.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove rešavaju sporazumno.
Ukoliko to nije moguće, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu.
Član 12.
Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih po 2 (dva) zadržava svaka od
ugovornih strana.
ZA IZVRŠIOCA
Direktor

ZA NARUČIOCA
Dekan

Dr Dragan Janković, redovni profesor
NAPOMENA:
-

-

Model ugovora ponuđač mora da popuni, potpiše (ovlašćeno lice) i overi
pečatom,čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, model ugovora potpisuje i
overava pečatom ponuđač, a u slučaju podnošenja zajedničke ponude, ugovor potpisuje
i overava pečatom onaj ponuđač koji je ovlašćen u ime svih ponuđača iz grupe
ponuđača, saglasno sporazumu koji je grupa ponuđača dostavila uz ponudu.
U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, odnosno zajedničke ponude, u
modelu ugovora moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi
podizvođači.

DODATNA NAPOMENA:
Ako ponuđač, bez opravdanih razloga, odbije da zaključi ugovor, nakon što mu je
ugovor dodeljen, Naručilac će upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference.
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Obrazac broj 5.

VIII OBRAZAC IZJAVE O TROŠKOVIMA PRIPREME PONUDE
U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ___________________________________________ [navesti naziv ponuđača],
dajem
IZJAVA O TROŠKOVIMA PRIPREME PONUDE
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću u postupku javne nabavke usluge – usluga mobilne
telefonije, za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu broj 14/2015 , izjavljujem da sam imao sledeće
troškove:

VRSTA TROŠKA

IZNOS TROŠKA U
RSD

IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE BEZ PDV
PDV
UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE SA PDV
Napomena:
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca
naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da
ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim
specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač
tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
U slučaju dostavljanja ovog obrasca ovlašćeno lice ponuđača mora da popuni, potpiše i overi pečatom
Obrazac, ukoliko nastupa samostalno ili sa podizvođačem.
U slučaju dostavljanja ovog obrasca od strane učesnika zajedničke ponude, grupa ponuđača može da se
opredeli da Obrazac popunjavaju, potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili
grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti
Obrazac uz priloženo ovlašćenje koje potpisuju i overavaju pečatom svi ponuđači iz grupe ponuđača.
Dodatna napomena: dostavljanje ove izjave nije obavezno.
Datum:

M.P.

Ponuđač

(potpis ovlašćenog lica)
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Obrazac broj 6.

IX OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
U skladu sa članom 26. Zakona, ________________________________________________________________, dajem:
(Naziv ponuđača)
IZJAVU
O NEZAVISNOJ PONUDI
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne
nabavke usluge ‐ usluga mobilne telefonije, za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, broj 14/2015 ,
podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.
Datum: __________________________

Ponuđač
M.P.
____________________________________
(potpis ovlašćenog lica)

Napomena: U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će
odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije.Organizacija nadležna za zaštitu
konkurencije može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu, izreći meru zabrane učešća u postupku
javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice, povredilo konkurenciju u
postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u
postupku javne nabavke može trajati do dve godine.Povreda konkurencije predstavlja negativnu
referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka2) Zakona.
Obrazac izjave ovlašćeno lice ponuđača mora da popuni, potpiše i overi pečatom.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem ili zajedničku ponudu, Obrazac izjave mora biti
popunjen, potpisan i overen pečatom od strane ovlašćenog lica svakog podizvođača, odnosno svakog
ponuđača iz grupe ponuđača. Obrazac Izjave kopirati u dovoljnom broju primeraka.
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Obrazac broj 7.

X OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA
U skladu sa članom 75. stav 2. Zakona_____________________________________________________, dajem:
(Naziv ponuđača)

IZJAVU
O POŠTOVANJU OBAVEZA
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam u postupku javne nabavke
usluga – usluga mobilne telefonije, za potrebe Elektronskog fakulteta u Nišu, broj 14/2015 , poštovao

obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti
životne sredine i garantujem da sam imalac prava intelektualne svojine.
Datum: __________________________

Ponuđač
M.P.

____________________________________
(potpis ovlašćenog lica)

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane
ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
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Obrazac broj 8.

XI OBRAZAC IZJAVE O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
________________________________________________________________,
dajem: (Naziv ponuđača)

IZJAVU O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da ćemo, u trenutku
potpisivanja ugovora, u postupku javne nabavke usluga mobilne telefonije za potrebe Elektronskog
fakulteta u Nišu, broj 14/2015 , dostaviti jednu blanko solo menicu i menično ovlašćenje za dobro
izvršenje posla u iznosu od 10% od ukupne vrednosti ugovora, bez uračunatog poreza na dodatu
vrednost, u korist naručioca, sa klauzulom “bez protesta”, rokom dospeća “po viđenju” i rokom važenja
10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka važenja ugovora.
Istovremeno se obavezujemo da ćemo, uz sredstvo finansijskog obezbeđenja Naručiocu
predati i kopiju kartona sa deponovanim potpisom ovlašćenog lica ponuđača, kao i kopiju zahteva za
registraciju menice u Registru menica Narodne Banke Srbije i ovlašćenja, koji je overen od strane naše
poslovne banke.
PONUĐAČ
Datum: __________________________

M.P.

_______________________

(potpis ovlašćenog lica)
NAPOMENA:
- Ukoliko ponuđač nastupa samostalno ili sa podizvođačem, izjavu potpisuje i overava
pečatom ovlašćeno lice ponuđača.
- Ukoliko ponuđač nastupa sa grupom ponuđača izjavu potpisuje i overava ovlašćeno
lice ovlašćenog člana grupe ponuđača ili ovlašćeno lice ponuđača.

PITANJA I ODGOVORI ZA JN 014/2015

1. Na koliko decimala ponuđači moraju iskazati cenu u ponudi?
2. Ukoliko dva ponuđača ponude istu cenu, koji broj pondera dobija treći ponuđač,
da li drugo rangiranu ili treće rangiranu vrednost pondera?
3. S obzirom da je predmet javne nabavke usluga mobilne telefonije i da u slučaju
promene operatera prema međuoperatorskom sporazumu rok za prenos brojeva
može biti minimum 4 (četiri) kalendarska dana, molimo vas za izmenu konkursne
dokumentacije u delu „Rok izvršenja usluge“ tačka 9 strana 14/31 kojom
zahtevate „Ponuđač je dužan da predmetnu uslugu počne da pruža odmah, a
najkasnije u roku od 2 (dva) kalendarska dana računajući od momenta
zaključenja ugovora, odnosno da, u navedenom roku, Naručiocu stavi na
raspolaganje – omogući korišćenje ugovorene usluge.“
4. Molimo vas za pojašnjenje Obrasca ponude tačka 3. na strani 20/31:
a. U tački 1 „Cena mesečne pretplate po broju /SIM“ nije definisana
procenjena količina, molimo vas za ispravku
b. Šta za Naručioca predstavljaju „Pozivi unutar grupe“, tačka 4 u obrascu?
c. Ugovori o javnoj nabavci su teretni ugovori i svi domaći operateri su dužni
da plaćaju određeni iznos međunarodnim operaterima za usluge rominga
tako da Vaš zahtev da se definiše posebna cena za „Pozive unutar
korisničke grupe ELFAK (roaming)“ ne može biti prihvatljiv ni za jednog
operatora. Molimo vas da isključite ovu stavku ili da na drugačiji način
postavite zahtev za dostavljanje cene. S obzirom da se ova stavke ne
ponderiše vi možete od svakog operatora zahtevati da dostavi cenovnik
roming usluga po zonama.

ODGOVORI
1. Cene u ponudi se iskazuju na dve decimale.
2. Treci ponudjac dobija drugorangiranu vrednost pondera.
3. Rok za izvrsenje usluga bice promenjen na 4 kalendarska dana.
4. Obrazac ponude tacka 3.
a) Cena mesecne pretpelate po broju
- 400 kom.
b) Tačka 4. Poziv unutar grupe se briše
c) Tačka 3. Poziv unutar korisničke grupe ELFAK (roaming) se briše

KOMISIJA

На основу члана 55.став 1. тачка 2), 57. и 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Универзитет у Нишу, Електронски
факултет у Нишу објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ : Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра
Медведева бр. 14, интернет страница www.elfak.ni.ac.rs
Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка услуга
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 014/2015 су услуге-Услуге мобилне
телефоније

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација као и евентуалнe учињене измене и/или допуне
као и додатна појашњења конкурсне документације се могу преузети са Портала јавних набавки и
интернет странице Електронског факултета www.elfak.ni.ac.rs, односно биће достављена
електронском поштом по пријему захтева понуђача за достављање исте. Заинтересованим лицима
која упуте захтев за достављање конкурсне документације на факс: 018/588-399 или e-mail:
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs , иста ће бити достављена електронском поштом.
Начин подношења понуде и рок: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се
у затвореној коверти овереној печатом на адресу наручиоца: Универзитет у Нишу,
Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш са обавезном назнаком на
лицу коверте: "Понуда за јавну набавку услуга бр.014/2015- Услуге мобилне телефонијене отварати, препоручено поштом или лично преко писарнице Наручиоца ( канцеларија
11). На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача. Понуде се
достављају до 24.11.2015.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
24.11.2015.године у 09:30 часова , на Електронском факултету у Нишу у ул. Александра Медведева
бр.14 (канцеларија 104).
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу
овлашћења и исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора , односно о обустави поступка предметне јавне
набавке, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Лице за контакт:
Радица Станковић, службеник за јавне набавке 018/529-612.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Добра
Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
30.04.2015

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:
Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

партија 1. јела са роштиља и рибљи специјалитетиОРН-55310000-услуживање у ресторанима.

1.500.000

Разлог за продужење рока:
Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
1

Време и место отварања понуда / пријава:
1.500.000

Лице за контакт:

Остале информације:
1.500.000

1.500.000

