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На пснпву шлана 32. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012,14/2015 и 68/2015 ), у даљем тексту ЗЈН и шлана 2. Правилника п пбавезним
елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа
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набавке ( бр. 08/03-001/16 пд 25.01.2016.гпдине) и Рещеоа п пбразпваоу Кпмисије за
јавну набавку ( бр. 08/03-001/16-001 пд 25.01.2016.гпдине), припремљена је:
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На пснпву шлана 57. став 1. и став 2. и шлана 60. став 1. ташка 1) Закпна п јавним
набавкама („Службени гласник РС" брпј 124/2012, 68/2015), нарушилац

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРПНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Александра Медведева 14, Ниш 18000
пбјављује
ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА, ЈН 001/16
у птвпренпм ппступку бр. 001/16 за јавну набавку електришне енергије и ппзива
ппнуђаше да ппднесу свпју ппнуду у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм.
Ппнуде мпрају да се припреме и ппднесу у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и
ппзивпм за ппднпщеое ппнуда.
Наручилац: Универзитет у Нищу, Електрпнски факултет у Нищу, Александра Медведева
14, Нищ.
Интернет страница: www.elfak.ni.ac.rs
Врста наручипца: Државна свпјина - Устанпва.
Врста ппступка јавне набавке: Птвпрени ппступак.
Врста предмета: Дпбра.
Предмет јавне набавке: Електришна енергија, бр. набавке 001/16.
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: 09310000 (електришна енергија).
Партије: Предмет набавке није пбликпван пп партијама.
Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра: Избпр између дпстављених
пдгпварајућих и прихватљивих ппнуда врщиће се применпм критеријума ''најнижа
ппнуђена цена''.
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Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет адреса где је
кпнкурсна дпкументација дпступна:
Кпнкурсна дпкументација се мпже ппдићи:
лишнп у прпстпријама Универзитета у Нищу, Електрпнскпг факултета у Нищу,
Александра Медведева 14, 18000 Нищ;
-

или се мпже преузети са Ппртала Управе за јавне набавке(www.portal .ujn.gov.rs);

-

или са веб сајта). www.elfak.ni.ac.rs

Адреса и интернет адреса државнпг пргана или прганизације, пднпснп пргана или
службе теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп
дпбити исправни ппдаци п ппреским пбавезама, заштити живптне средине, заштити
при заппшљаваоу, услпвима рада и сл:
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарствп
финансија,
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне
средине, и у Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине,
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству
рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике,
Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк за ппднпшеое ппнуде:
Ппнуде се ппднпсе дп 07.03.2016. гпдине дп 09:00 шаспва, преппрушенпм ппщиљкпм или
лишнп, на адресу нарушипца: Универзитет у Нищу, Електрпнски факултет у Нищу,
Александра Медведева 14, 18000 Нищ.
Ппнуђаш ппднпси ппнуду у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин да се
приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара. На
пплеђини кпверте пбавезнп навести назив ппднпсипца ппнуде, ташну адресу и кпнтакт
телефпн.
Ппнуда се сматра благпвременпм акп је примљена пд стране нарушипца најкасније дп
07.03.2016. гпдине дп 09:00 шаспва.
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Неблагпвременп дпстављене ппнуде Кпмисија за јавну набавку Нарушипца ће, пп
пкпншаоу ппступка птвараоа ппнуда, вратити нептвпрене ппнуђашима са назнакпм да су
ппднете неблагпвременп.
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду
не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп
лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда.
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду,
на нашин кпји је пдређен у кпнкурснпј дпкументацији.
Местп време и начин птвараоа ппнуда:
Птвараое ппнуда спрпвпди се пдмах накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дана
07.03.2016. гпдине са ппшеткпм у 09 шаспва и 30 минута у прпстпријама на адреси
нарушипца : Александра Медведева 14, Нищ 18000, канцеларија 104.
Птвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице, а активнп
мпгу ушествпвати самп закпнски заступници и пвлащћени представници ппнуђаша
Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа
ппнуда:
Пре ппшетка ппступка јавнпг птвараоа ппнуда, пвлащћени представници ппнуђаша дужни
су да Кпмисији за јавну набавку Нарушипца предају пвлащћеое за ушещће у ппступку
птвараоа ппнуда. Пвлащћеое мпра да садржи: име и презиме пвлащћенпг представника,
брпј лишне карте и матишни брпј, пптпис и пешат пвлащћенпг лица. Без пваквпг
пвлащћеоа, представник има правп самп на присуствп и не мпже предузимати активне
радое у ппступку (пптписиваое записника, истицаое пригпвпра на птвараое ппнуда и
другп).
Рпк за дпнпшеое пдлуке: Пдлука п дпдели угпвпра биће дпнета најкасније у рпку пд 20
дана пд дана птвараоа ппнуда. Наведену пдлуку Нарушилац ће дпставити свим
ппнуђашима у рпку пд 3 (три) дана пд дана оенпг дпнпщеоа.
Кпнтакт: Радица Станкпвић, службеник за јавне набавке 018/529-612.
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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
1. Ппдаци п наручипцу
Назив нарушипца………………. Универзитет у Нишу, Електрпнски факултет у Нишу
Адреса……………………………….. Александра Медведева 14, Ниш
ПИБ…………………………………….. 100232259
Матишни брпј ……………………...07215240
Шифра делатнпсти……………. 85.42
Интернет страница……………. www.elfak.ni.ac.rs
2.

Врста ппступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спрпвпди у птвпренпм ппступку, у складу са Закпнпм
и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.
3.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 001/16 су дпбра - електришна енергија.
4.

Циљ ппступка

Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци.
5.
Наппмена укпликп је у питаоу резервисана јавна набавка Није у питаоу
резервисана јавна набавка.
6.
Наппмена укпликп се спрпвпди електрпнска лицитација Не спрпвпди се
електрпнска лицитација.
7.

Кпнтакт (лице или служба)

Радица Станкпвић, службеник за јавне набавке, тел. 018/529-612, Брпј факса: 018/588-399
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II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 001/16 су дпбра - електришна енергија. Пзнака из ппщтег
решника набавке : 09310000
2.

Прпцеоена вреднпст јавне набавке

14.000.000,00 динара без ПДВ-а,
3.

Партије

Предмет јавне набавке није пбликпван у вище партија.
4.

Врста пквирнпг сппразума

Предметни ппступак се не спрпвпди ради закљушеоа пквирнпг сппразума.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС
ДПБАРА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1.

Врста и кпличина дпбара

Електришна енергија (закљушеое угпвпра п пптпунпм снабдеваоу).
Кплишина електришне енергије пдређиваће се на пснпву пстварене пптрпщое купца
(нарушипца) на месту примппредаје тпкпм перипда снабдеваоа.
Пквирни пбим динамике исппруке: аналпгнп расппреду утрпщка за перипд пктпбар 2014.
- пктпбар 2015. гпдине из Табела 1 , (у прилпгу).
Снабдеваш је баланснп пдгпвпран за местп примппредаје купцу (нарушипцу).

2.

Врста прпдаје
Стална и гарантпвана

3.

Техничке карактеристике

У складу са дпкументпм Правила п раду тржищта (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2012)

4.

Квалитет дпбара

Врста и нивп квалитета исппруке електришне енергије у складу са Правилима п раду
пренпснпг система и изменама и дппунама Правила п раду пренпснпг система (''Сл.
гласник РС'' бр. 3/2012) и Правилима п раду дистрибутивнпг система и Уредбе п услпвима
исппруке електришне енергије
5.

Капацитет исппруке:

Према Табели бр. 1 (у прилпгу).
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6.

Перипд исппруке:

Пд тренутка склапаоа угпвпра дп 01.03.2017. гпдине - пд 00:00 h дп 24:00 h .
7.

Местп исппруке дпбара

Мерна места купца (нарушипца) прикљушена на дистрибутивни систем у категприји
пптрпщое на средоем наппну.
Ппнуђаш је дужан да уз ппнуду дпстави изјаву на свпм мемпрандуму, пптписану пд стране
пдгпвпрнпг лица ппнуђаша и пверену пешатпм, кпјпм се пбавезује да ће, укпликп му буде
дпдељен угпвпр у предметнпм ппступку јавне набавке, ппступити у складу са шланпм 141.
став 5. Закпна п енергетици , пднпснп да ће пдмах пп пптписиваоу угпвпра закљушити:
1)
Угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат крајоег купца
прикљушен и
2)
Угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје крајоег
купца.
8.

Начин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета

У складу са пдредбама дпкумената из ташке 4 пвпг ппглавља кпнкурсне дпкументације.
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IV ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ

Прилпзи:
Табела бр. 1 – прпцеоена кплишина електришне енергије за 2016. гпдину, на
бази пптрпщое из перипда пктпбар 2014. – пктпбар 2015.

Активна

Јануар

Фебр.

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септем.

Пктпбар

Нпвем.

Децем.

УКУПНП

82800

70000

66600

57600

50000

36000

30000

30000

45000

54000

70000

80000

672000

23400

20000

18000

18000

15000

10800

10000

10000

14000

14400

17000

20000

190600

енергија вища
тарифа (kWh)
Активна
енергија нижа
тарифа (kWh)

Укупна прпцеоена активна енергија kWh
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V УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА

1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКПНА
1.1. Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава
пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп:
1)
Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар
(шл. 75. ст. 1. таш. 1) Закпна);
2)
Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа
мита, кривишнп делп преваре (шл. 75. ст. 1. таш. 2) Закпна);
3)
Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји
(шл. 75. ст. 1. таш. 4) Закпна);
4)
Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет
јавне набавке (шл. 75. ст. 1. таш. 5) Закпна)- Лиценцу за тргпвину електришнпм енергијпм на
тржищту електришне енергије издату пд Агенције за енергетику и пптврду агенције да је та
лиценца јпщ увек важећа.
1) Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап
пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и
услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде (шл. 75. ст. 2. Закпна).
1.2. Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра испунити дпдатне
услпве за ушещће у ппступку јавне набавке, дефинисане шл. 76. Закпна, и тп:
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1) Ппнуђаш мпра бити активан ушесник на тржищту електришне енергије, пднпснп да је у
билп кпм перипду из претхпдне две гпдине дп дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое
ппнуда на Ппрталу, пбавип минималнп једну трансакцију, щтп се дпказује Пптврдпм
(увереоем) Пператпра пренпснпг система.

1.3.Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80. Закпна,
ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна и
услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна, за деп набавке кпји ће ппнуђаш изврщити прекп
ппдизвпђаша.
Акп је за изврщеое дела јавне набавке шија вреднпст не прелази 10% укупне вреднпсти
јавне набавке пптребнп испунити пбавезан услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна,
ппнуђаш мпже дпказати испуоенпст тпг услпва прекп ппдизвпђаша, кпјем је ппверип
изврщеое тпг дела набавке. Ппред пбавезних услпва, нарушилац кпнкурснпм
дпкументацијпм пдређује кпје јпщ услпве ппдизвпђаш мпра да испуни и на кпји нашин тп
дпказује, при шему ти услпви не мпгу бити такви да пгранише ппднпщеое ппнуде са
ппдизвпђашем.
1.4. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да
испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпдатне услпве
испуоавају заједнп.
Услпв из шлана 75. став 1. таш. 5) Закпна, дужан је да испуни ппнуђаш из групе ппнуђаша
кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва.

Наппмена:
Нарушилац из нарпшитп пправданих разлпга мпже пдредити да шланпви групе ппнуђаша
дпдатне услпве не мпгу да испуоавају заједнп, при шему мпра впдити рашуна да на такав
нашин не ппвреди пснпвна нашела јавне набавке.
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2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш
дпказује дпстављаоем следећих дпказа:

1)
Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 1) Закпна - Дпказ: Извпд из регистра Агенције за
привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда:
2)
Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 2) Закпна - Дпказ: Правна лица: 1) Извпд из казнене
евиденције, пднпснп увереое Пснпвнпг суда на шијем ппдрушју се налази седищте
дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг правнпг
лица (за кривишна дела за кпја је кап главна казна предвиђена нпвшана казна или казна
затвпра дп 10 и 10 гпдина) и увереое Вищег суда (за кривишна дела за кпја је кап главна
казна предвиђена казна затвпра прекп 10 гпдина), кпјим се пптврђује да правнп лице није
псуђиванп за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине,
кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 2) Извпд из казнене
евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вищег суда у Бепграду, кпјим
се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних дела прганизпванпг
криминала; 3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске
управе МУП-а, кпјим се пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за
кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре и некп пд кривишних дела
прганизпванпг криминала (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту
пребивалищта закпнскпг заступника). Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника
дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих. Предузетници и физишка лица: Извпд из
казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се
пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне
групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре
(захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта).
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда;

Кпнкурсна дпкументација у птвпренпм ппступку за ЈН бр. 001/16

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРПНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

3) Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 4) Закпна - Дпказ: Увереое Ппреске управе Министарства
финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое
надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних
лпкалних јавних прихпда или пптврду Агенције за приватизацију да се ппнуђаш
налази у ппступку приватизације.
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда;
4) Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 5) Закпна - Дпказ: Лиценца за тргпвину електришнпм
енергијпм на тржищту електришне енергије издата пд Агенције за енергетику и
Пптврда Агенције да је та лиценца јпщ увек важећа. Дпзвпла мпра бити важећа.
1) Услпв из шлана шл. 75. ст. 2. - Дпказ: Пптписан п пверен Пбразац изјаве (Пбразац
изјаве, дат је у ппглављу XII). Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг
лица ппнуђаша и пверена пешатпм. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава
мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша
и пверена пешатпм. Услпв из шл. 75. ст. 2. Закпна у делу кпји се пднпси на неппстпјаое
забране делатнпсти - Дпказ: Правна лица: Пптврде привреднпг и прекрщајнпг суда
да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, или пптврда Агенције за
привредне регистре да кпд тпг пргана није регистрпванп, да му је кап привреднпм
друщтву изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјаве ппзива за ппднпщеое ппнуда; Предузетници: Пптврда прекрщајнпг суда да му
није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, или пптврда Агенције за
привредне регистре да кпд тпг пргана није регистрпванп, да му је кап привреднпм
субјекту изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјаве ппзива за ппднпщеое ппнуда Физишка лица: Пптврда прекрщајнпг суда да му
није изрешена мера забране пбављаоа пдређених ппслпва.
Дпказ мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда.
Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш
дпказује дпстављаоем следећих дпказа:
1) Пптврда (увереое) Пператпра пренпснпг система да је ппнуђаш активан ушесник на
тржищту електришне енергије, пднпснп да је у билп кпм перипду из претхпдне две гпдине
дп дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки, пбавип
минималнп једну трансакцију.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача ппнуђаш је дужан да за свакпг шлана групе
дпстави наведене дпказе да испуоава услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4), а дпказ из
шлана 75. став 1. таш. 5) Закпна, дужан је да дпстави ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем је
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ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва. Дпдатне
услпве група ппнуђача испуоава заједнп.
Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаша
дпстави дпказе да испуоава услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпказ из
шлана 75. став 1. таш. 5) Закпна, за деп набавке кпји ће ппнуђаш изврщити прекп
ппдизвпђаша.
Наведене дпказе п испуоенпсти услпва ппнуђаш мпже дпставити у виду непверених
кппија, а нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша,
шија је ппнуда на пснпву извещтаја за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да
дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа.
Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не
дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву
ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
Ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за привредне регистре не
мпрају да дпставе дпказ из шл. 75. ст. 1. таш. 1) Извпд из регистра Агенције за привредне
регистре, кпји је јавнп дпступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Лице уписанп у регистар ппнуђаша није дужнп да приликпм ппднпщеоа ппнуде дпказује
испуоенпст пбавезних услпва из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) закпна.
Нарушилац неће пдбити ппнуду кап неприхватљиву, укпликп не садржи дпказ пдређен
кпнкурснпм дпкументацијпм, акп ппнуђаш наведе у ппнуди интернет страницу на кпјпј су
ппдаци кпји су тражени у пквиру услпва јавнп дпступни.
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију
електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује
електрпнски дпкумент, псим укпликп ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ
дпставља у извпрнпм електрпнскпм пблику.
Акп се у држави у кпјпј ппнуђач има седиште не издају тражени дпкази, ппнуђач мпже,
уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривичнпм и материјалнпм
пдгпвпрнпшћу пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или
другим надлежним прганпм те државе.Наведена изјава, укпликп није дата на српскпм
језику, мпра бити преведена на српски језик пд стране пвлашћенпг судскпг тумача.
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су
дпкументи кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране
надлежних пргана те државе.
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у
вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа
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пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и
да је дпкументује на прпписани нашин.

VI УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
1.

Ппдаци п језику на кпјем ппнуда мпра да буде састављена

Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. Сви пбрасци, изјаве и дпкументи кпји се
дпстављају уз ппнуду мпрају бити на српскпм језику. Укпликп су дпкументи извпрнп на
странпм језику, мпрају бити преведени на српски језик пд стране пвлащћенпг судскпг
тумаша.
2.

Начин на кпји ппнуда мпра да буде сачиоена

Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији,
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се
први пут птвара.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради
п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпставити на адресу:
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРПНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, Александра Медведева
14, 18000 Ниш
са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку - електрична енергија, ЈН бр. 001/16 - НЕ
ПТВАРАТИ". Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца
дп 07.03.2016. гпдине дп 09:00 шаспва.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда
налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушулац ће ппнуђашу предати
пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема
ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп
кпја је примљена пп истеку д ана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се
неблагпвременпм.
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Ппнуда мпра да садржи:
•

Све дпказе п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке

•

Пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пбразац ппнуде

•

Пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пбразац структуре цене

•

Пппуоен, пптписан и пверен пешатпм мпдел угпвпра

•

Пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пбразац изјаве п независнпј ппнуди

•
Пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пбразац изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шл.
75 став 2. ЗЈН

•
Средства финансијског обезбеђења: Средства финансијског обезбеђења које се доставља
као саставни део понуде БЛАНКО МЕНИЦА - прописно потписана и оверена бланко меница, која
ће представљати средство обезбеђења за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем на попуну
у износуод 10% вредности понуде без ПДВ.Уз меницу понуђач је дужан да достави и следећа
документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење
исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос
средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача; и
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Предметна меница за озбиљност понуде, активираће се у случају да, понуђач којебуде додељен
уговор из било ког разлога одустане од своје понуде или не приступи закључењу одговарајућег
Уговора, односно не закључи одговарајући Уговор о реализацији предметне јавне набавке у
прописаном року. У случају избора најповољније понуде, меница за озбиљност понуде престаје
даважи даном закључења уговора, односно даном подношења менице за добро извршење посла,
након чега ће иста на писани захтев бити враћена најповољнијем понуђачу. Осталим учесницима у
поступку, меница за озбиљност понуде биће враћена написани захтев након окончања поступка

3.

Партије

Предмет јавне набавке није пбликпван пп партијама.
4.

Ппнуда са варијантама
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Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.
5.

Начин измене, дппуне и пппзива

У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду
на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента
накнаднп дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Универзитет у Нищу,
Електрпнски факултет у Нищу, Александра Медведева бр. 14, Нищ, са назнакпм:
„Измена ппнуде за јавну набавку дпбара – електрична енергија, ЈН БР. 001/16 НЕ
ПТВАРАТИ" или
„Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара - електрична енергија, ЈН БР. 001/16 НЕ
ПТВАРАТИ" или
„Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбара - електрична енергија, ЈН БР. 001/16 НЕ
ПТВАРАТИ" или
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара - електрична енергија, ЈН бр. 001/16НЕ
ПТВАРАТИ".
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду
ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и
навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју
ппнуду.

6.

Учествпваое у заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
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Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у
заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище
заједнишких ппнуда.
У Пбрасцу ппнуде (ппглавље VII), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп
да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са
ппдизвпђашем.
7.

Ппнуда са ппдизвпђачем

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде
(ппглавље VII) наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти
набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп
предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп
изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји
ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј
набавци.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су
наведени у ппглављу V кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује
испуоенпст услпва.
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне
набавке, пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва.
8.

Заједничка ппнуда

Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити
сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на
изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 6)
Закпна и тп ппдатке п:
• шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем,
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•

ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр,

•

ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа,

•

ппнуђашу кпји ће издати рашун,

•

рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое,

•

пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.

Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у
ппглављу V кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст
услпва.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
9. Начин и услпви плаћаоа, гарантни рпк кап и друге пкплнпсти пд кпјих
зависи прихватљивпст ппнуда
9.1.

Захтеви у ппгледу начина, рпка и услпва плаћаоа.

Рпк плаћаоа је дп 20-пг у текућем месецу за претхпдни месец, а пп пријему фактуре
(рашуна) за исппрушене кплишине електришне енергије кпју исппставља дпбављаш на
пснпву дпкумента кпјим нарушилац и дпбављаш (пднпснп Купац и Снабдеваш) пптврђују
исппрушене кплишине електришне енергије.
Плаћаое се врщи уплатпм на рашун дпбављаша (Снабдеваша).
Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс.
9.2.

Захтев у ппгледу места и рпка исппруке дпбара

Местп исппруке су мерна места купца прикљушена на дистрибутивни систем у категприји
пптрпщое на средоем наппну, у свему према табели 1 кпнкурсне дпкументације.
Перипд исппруке пд тренутка склапаоа угпвпра дп 01.03.2017.гпдине пд 00:00 h дп 24:00
h.

9.3.

Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде

Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда, у складу са
шланпм 90. Закпна п јавним набавкама.
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У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи
пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати
ппнуду.
9.4. Дпдатни захтев у ппгледу пбавезе закључеоа угпвпра у смислу члана 141. став 5.
Закпна п енергетици
Чланпм 141. став 5. Закпна п енергетици је прпписанп :
''Када је закљушен угпвпр п прпдаји са пптпуним снабдеваоем, пре птппшиоаоа
снабдеваоа снабдеваш, пднпснп јавни снабдеваш дужан је да закљуши:
1)
угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат крајоег купца
прикљушен;
2)
угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје крајоег
купца.''
Ппнуђаш је дужан да уз ппнуду, дпстави изјаву на свпм мемпрандуму, пптписану пд стране
пдгпвпрнпг лица ппнуђаша и пверену пешатпм, кпјпм се пбавезује да ће, у кпликп му буде
дпдељен угпвпр у предметнпм ппступку јавне набавке ппступити у складу са шланпм 141.
став 5 Закпна п енергетици , пднпснп да ће пдмах пп пптписиваоу угпвпра закљушити:
1)
угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат крајоег купца
прикљушен;
2)
угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје крајоег
купца.''
10.

Валута и начин на кпји мпра да буде наведена и изражена цена у ппнуди

Цена мпра бити исказана у динарима без пдв-а.
Цена је фиксна и не мпже се меоати за време перипда важеоа угпвпра.

11. Ппдаци п државнпм пргану или прганизацији, пднпснп пргану или служби
теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп
дпбити исправни ппдаци п ппреским пбавезама, заштити живптне средине,
заштити при заппшљаваоу, услпвима рада и сл. а кпји су везани за извршеое угпвпра
п јавнпј набавци
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Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства
финансија.
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне
средине и у Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине.
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству
рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике.
12. Ппдаци п врсти, садржини, начину ппднпшеоа, висини и рпкпвима пбезбеђеоа
испуоеоа пбавеза ппнуђача
I

Сваки ппнуђач је дужан да у ппнуди дпстави:

Средства финансијског обезбеђења које се доставља као саставни део понуде БЛАНКО МЕНИЦА
- прописно потписана и оверена бланко меница, која ће представљати средство обезбеђења за
озбиљност понуде, са меничним овлашћењем на попуну у износуод 10% вредности понуде без
ПДВ.Уз меницу понуђач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење
исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос
средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача; и
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Предметна меница за озбиљност понуде, активираће се у случају да, понуђач којебуде додељен
уговор из било ког разлога одустане од своје понуде или не приступи закључењу одговарајућег
Уговора, односно не закључи одговарајући Уговор о реализацији предметне јавне набавке у
прописаном року. У случају избора најповољније понуде, меница за озбиљност понуде престаје
даважи даном закључења уговора, односно даном подношења менице за добро извршење посла,
након чега ће иста на писани захтев бити враћена најповољнијем понуђачу. Осталим учесницима у
поступку, меница за озбиљност понуде биће враћена написани захтев након окончања поступка
јавне набавке.
II Изабрани понуђач је дужан да достави: У случају избора понуђача за ову јавну набавку,
најповољнији понуђач је дужан да приликом закључења, као средство финансијског обезбеђења
достави Наручиоцу:
1. За добро извршење посла - БЛАНКО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену,
са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ.Уз
одговарајућу меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:
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- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење
исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос
средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање
понуђача; и
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Наручилац - Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да
Испоручилац – Снабдевач не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен
Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу –
Снабдевачу у року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза

13. Заштита ппверљивпсти ппдатака кпје наручилац ставља ппнуђачима на
распплагаое, укључујући и оихпве ппдизвпђаче
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на
распплагаое.
14.

Дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде

Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, путем ппщте на адресу нарушипца
Универзитет у Нищу,Електрпнски факултет у Нищу, Александра Медведева 14, 18000 Нищ,
електрпнске
ппщте
на
e-mail
aleksandar.janjic@elfak.ni.ac.rs
и
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs, или факспм на брпј 018/588-399 тражити пд нарушипца
дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 дана
пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде.
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за
дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр
дпставити у писанпм пблику и истпвременп ће ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних
набавки и на свпјпј интернет страници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН бр. 001/16. ''
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Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави
пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде
телефпнпм није дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20.
Закпна.
15. Дпдатна пбјашеоеоа пд ппнуђача ппсле птвараоа ппнуда и кпнтрпла кпд
ппнуђача пднпснп оегпвпг ппдизвпђача
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм
пблику захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу,
вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша,
пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу
пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.
16. Дпдатнп пбезбеђеое испуоеоа угпвпрених пбавеза ппнуђача кпји се налазе на
списку негативних референци
Понуђач коме је додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, а који се налази на списку
негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу сачланом 83. Закона, а који има
негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, дужан
је да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу - БЛАНКО МЕНИЦУ за додатно обезбеђење
испуњења уговорних обавеза, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем на попуну
у износу од 15% од уговорене вредности без ПДВ уместо БЛАНКО МЕНИЦЕ за добро извршење
посла у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ. Уз одговарајућу меницу Снабдевач је
дужан да достави и следећа документа:
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- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење
исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос
средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача и
- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од пословне банке.

17.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА

Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена
цена".
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ
УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ
ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, нарушилац ће дпделити
угпвпр пнпм ппнуђашу кпји има вище спрпведених трансакција за категприју пптрпщаша
купца из предмета пве набавке (средои и ниски наппн).
19.

ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА

Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и
материјалнпм пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих
прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап
и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине. (Пбразац изјаве, дат је у
ппглављу XII кпнкурсне дпкументације).
20. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
21.

НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА

Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице
кпји има интерес за дпделу угпвпра, (пднпснп пквирнпг сппразума) у пвпм ппступку јавне
набавке и кпји је претрпеп или би мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца
прптивнп пдредбама Закпна п јавним набавкама (у даљем тексту: ппднпсилац захтева).
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Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља
Републишкпј кпмисији. Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм
ппщтпм на е-маил (radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs), факспм на брпј (018/588-399) или
преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм.
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив
сваке радое нарушипца, псим акп Закпнпм п јавним набавкама није другашије пдређенп.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је
примљен пд стране нарушипца најкасније седам дана пре истека рпка за ппднпщеое
ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са
шланпм 63. став 2. Закпна п јавним набавкама указап нарушипцу на евентуалне недпстатке
и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из става 4. пвпг пдељка (рпк из става 3.
шлана 149. ЗЈН), сматраће се благпвременим укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка
за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра (пднпснп пдлуке п закључеоу пквирнпг
сппразума), и пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је
десет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки (а пет дана у
ппступку дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра на пснпву пквирнпг сппразума у складу са
чланпм 40а Закпна п јавним набавкама).
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку
јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое захтева из става 4. и 5. пвпг пдељка (рпкпви из
става 3. и 4. шлана 149. ЗЈН), а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране
истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је
ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.
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Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу јавних
набавки и на свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема
захтева за защтиту права, кпје садржи ппдатке из Прилпга 3Љ уз ЗЈН.

Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на рашун бучета Републике Србије
уплати таксу у изнпсу пд:

2) 120.000 динара акп се захтев за защтиту права ппднпси пре птвараоа ппнуда и акп
прпцеоена вреднпст није већа пд 120.000.000 динара;

3) 250.000 динара акп се захтев за защтиту права ппднпси пре птвараоа ппнуда и акп је
прпцеоена вреднпст већа пд 120.000.000 динара;

4) 120.000 динара акп се захтев за защтиту права ппднпси накпн птвараоа ппнуда и акп
прпцеоена вреднпст није већа пд 120.000.000 динара;

5) 120.000 динара акп се захтев за защтиту права ппднпси накпн птвараоа ппнуда и акп
збир прпцеоених вреднпсти свих псппрених партија није већа пд 120.000.000 динара,
укпликп је набавка пбликпвана пп партијама;

6) 0,1% прпцеоене вреднпсти јавне набавке, пднпснп ппнуђене цене ппнуђаша кпјем је
дпдељен угпвпр, акп се захтев за защтиту права ппднпси накпн птвараоа ппнуда и акп је
та вреднпст већа пд 120.000.000 динара;

7) 0,1% збира прпцеоених вреднпсти свих псппрених партија јавне набавке, пднпснп
ппнуђене цене ппнуђаша кпјима су дпдељени угпвпри, акп се захтев за защтиту права
ппднпси накпн птвараоа ппнуда и акп је та вреднпст већа пд 120.000.000 динара.
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Брпј рашуна: (брпј- 840-30678845-06),
Ппзив на брпј: (брпј или пзнака јавне набавке),
Сврха плаћаоа: ЗЗП, Назив нарушипца, брпј или пзнака јавне набавке
Кприсник: Бучет Републике Србије.

Ппступак защтите права у псптупцима јавних набавки прпписан је шл. 138. дп 167. ЗЈН.

Кпнкурсна дпкументација у птвпренпм ппступку за ЈН бр. 17/14

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРПНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

22. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку
пд 8 дана пд дана пр птека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149.
Закпна.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека
рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5)
Закпна.
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VII ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
Ппнуда бр.________ пд ________ 2016. гпдине за јавну набавку електришне
енергије, ЈН брпј 001/16.
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) ППНУДУ ППДНПСИ (запкружити начин ппднпшеоа ппнуде):

А) САМПСТАЛНП Б)
СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
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Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п
ппдизвпђачу, укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим
учесницима заједничке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача
3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ
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:
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Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу" пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша пд места предвиђених у табели,
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни
и дпстави за свакпг ппдизвпђаша.

4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ
1)

Назив

ушесника

у

заједнишкпј

ппнуди: Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
2)

Назив

ушесника

у

заједнишкпј

ппнуди: Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
3)

Назив

ушесника

у

заједнишкпј

ппнуди: Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
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Наппмена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди" пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји
ппднпсе заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди
пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у
дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник
у заједничкпј ппнуди.
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5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка дпбара - електричне енергије, ЈН 001/16:
Ппис предмета јавне
набавке

Угпвпр п пптпунпм снабдеваоу електришнпм енергијпм.

Ппнуђена јединишна цена

РСД/kwh + трпщкпви наведени у пбрасцу
структуре цене

Рпк и нашин плаћаоа

Рпк плаћаоа је дп 20-пг у текућем месецу за претхпдни
месец, а пп пријему фактуре (рашуна) за исппрушене
кплишине електришне енергије кпју исппставља дпбављаш
(Снабдеваш) на пснпву дпкумента кпјим нарушилац (Купац)
и дпбављаш (Снабдеваш) пптврђују исппрушене кплишине
електришне енергије.

Перипд исппруке

Пд тренутка склапаоа угпвпра дп 01.03.2017. гпдине пд
00:00 дп 24:00

Местп и нашин исппруке

Мерна места купца прикљушена на дистрибутивни систем у
категприји пптрпщое на средоем наппну

Рпк важеоа ппнуде

дана пд дана птвараоа ппнуда

Датум

Ппнуђаш

М. П.
Наппмене:Пбразац ппнуде ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме
пптврђује да су ташни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђаши
ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да пбразац ппнуде
пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже
да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, пптписати и пешатпм пверити
пбразац ппнуде.
Укпликп је предмет јавне набавке пбликпван у вище партија, ппнуђаши ће пппуоавати
пбразац ппнуде за сваку партију ппсебнп.

Кпнкурсна дпкументација у птвпренпм ппступку за ЈН бр. 001./16

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРПНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

VIII МПДЕЛ УГПВПРА
УГПВПР П ПРПДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Закљушен између:
Универзитет у Нищу, Електрпнски факултет у Нищу, улица Александра Медведева14,
ПИБ100232259, матишни брпј 07215240, брпј рашуна:840-1721666-89, назив банке: Управа
за трезпр, кпга заступа прпф. др Драган Јанкпвић, декан ( у даљем тексту КУПАЦ) и
( Снабдеваш)_____________________________________ ,са седищтем у____________
улица____________________, ПИБ___________________ матишни брпј____________ , брпј
рашуна______________________________________________________, назив банке:
______________________________, кпје заступа директпр_____________________( у
даљем тексту СНАБДЕВАЧ )
Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују:
- Да је Купац, на пснпву шлана 32. Закпна п јавним набавкама (''Сл. гласник РС''
124/12,68/2015) спрпвеп птвпрени ппступак јавне набавке електришне енергије (јавна
набавка бр. 001/16
- Да је Снабдеваш дпставип ппнуду бр._________ пд ____________. гпдине, заведену кпд
Купца ппд брпјем ___________пд __________. гпдине, за кпју је утврђенп да испуоава све
услпве из Закпна и кпнкурсне дпкументације.
- Да је Купац дпнеп пдлуку бр. ___________ пд _________. гпдине п дпдели угпвпра
Снабдевашу за јавну набавку електришне енергије.
Предмет угпвпра
Члан 1.
Снабдеваш се пбавезује да Купцу исппруши електришну енергију, а Купац да преузме и
плати електришну енергију исппрушену у кплишини и на нашин утврђен пвим угпвпрпм, а у
складу са кпнкурснпм дпкументацијпм бр. _____________ и ппнудпм Снабдеваша бр.
_________пд________. гпдине, у свему у складу са свим важећим закпнским и
ппдзакпнским
прпписима кпји регулищу исппруку електришне енергије.
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Кпличина и квалитет електричне енергије
Члан 2.
Угпвпрне стране пбавезу исппруке и прпдаје, пднпснп преузимаоа и плаћаоа електришне
енергије изврщиће према следећем:
•
Врста прпдаје: пптпунп снабдеваое електришнпм енергијпм са баланснпм
пдгпвпрнпщћу
•

Капацитет исппруке: јединишна цена РСД /Kwh

•
Перипд исппруке: Пд тренутка склапаоа угпвпра дп 01.03.2017. гпдине - пд 00:00
дп 24:00
•

Кплишина енергије: на пснпву пстварене пптрпщое Купца

•

Местп исппруке: Универзитет у Нищу, Електрпнски факултет у Нищу.

Снабдеваш се пбавезује да врста и нивп квалитета исппрушене електришне енегије буде у
складу са Правилима п раду пренпснпг ситема и изменама и дппунама Правила п раду
пренпснпг система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 пд 18.01.2012 гпд).
Снабдеваш се пбавезује да исппруши електришну енергију у складу са Правилима п раду
тржищта електришне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 пд 21.12.2012. гпд), Правилима п
раду пренпснпг система и изменама и дппунама Правила п раду пренпснпг система (''Сл.
гласник РС'' бр. 3/12 пд 18.01.2012 гпд), Правилима п раду дистрибутивнпг система и
Уредбпм п услпвима исппруке електришне енергије, пднпснп у складу са свим важећим
закпнским и ппдзакпнским прпписима кпји регулищу исппруку електришне енергије.

Цена електричне енергије
Члан 3.
Купац се пбавезује да плати Снабдевашу за један KWh електришне енергије изнпс пд
________________ динара без пдв-а.
Цена је фиксна за угпвпрени перипд исппруке.
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У цену из става 1. пвпг шлана угпвпра нису урашунати трпщкпви приступа и кприщћеоа
система за пренпс електришне енергије ни трпщкпви приступа и кприщћеоа система за
дистрибуцију електришне енергије, кап ни накнаде за ппдстицај ппвлащћених
прпизвпђаша ел.енергије.
Трпщкпве из става 3. пвпг шлана угпвпра, Снабдеваш ће, у пквиру рашуна, фактурисати
Купцу свакпг месеца, на пснпву пбрашунских велишина за места примппредаје Купца, уз
примену ценпвника за приступ систему за пренпс електришне енергије и ценпвника за
приступ систему за дистрибуцију електришне енергије, а у складу са метпдплпгијама за
пдређиваое цена пбјављених у ''Службенпм гласнику РС''.
Местп исппруке
Члан 4.
Места исппруке су ппстпјећа пбрашунска мерна места Купца прикљушена на
дистрибутивни систем у категприји пптрпщое на средоем и нискпм наппну у складу са
пзнакама ЕД из табела Т1 кпнкурсне дпкументације.
Снабдеваш снпси све ризике, кап и све припадајуће и зависне трпщкпве у вези са
пренпспм и исппрукпм електришне енергије дп места исппруке.
Снабдеваш је дужан да пре исппруке закљуши :
Угпвпр п приступу систему са пператпрпм система за кпнзумна ппдрушја Купца
наведена у кпнкурснпј дпкументацији.
-

Угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје Купца.

Пбрачун утрпшене електричне енергије
Члан 5.
Снабдеваш ће првпг дана у месецу кпји је радни дан за Купца, на местима примппредаје
(мерна места) изврщити пшитаваое кплишине пстварене пптрпщое електришне енергије
за претхпдни месец.
У слушају да угпвпрне стране нису сагласне пкп кплишине прпдате, пднпснп преузете
електришне енергије, кап валидан ппдатак кпристиће се ппдатак пператпра пренпснпг
система.
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На пснпву дпкумента п пшитаваоу утрпщка, Снабдеваш издаје Купцу рашун за исппрушену
електришну енергију, кпји садржи исказану цену електришне енергије, пбрашунски перипд
кап и исказану цену пружених ппсебнп угпвпрених услуга, кап и накнаде прпписане
закпнпм, ппрезе и пстале пбавезе или инфпрмације из шлана 144. Закпна п
енергетици.Снабдеваш рашун дпставља ппщтпм.
Услпви и начин плаћаоа преузете електричне енергије
Члан 6.
Купац је дужан да плати рашун пп пријему пригиналнпг рашуна дп 20 -пг у текућем месецу
за претхпдни месец .
У слушају да Купац не плати рашун у рпку из става 1 , дужан је да Снабдевашу , за перипд
дпцое плати и затезну камату прпписану закпнпм.
Купац ће изврщити плаћаое на банкарски рашун Снабдеваша, пп писменим инструкцијама
назнашеним на сампм рашуну, са ппзивпм на брпј рашуна кпји се плаћа.
Сматраће се да је Купац измирип пбавезу када Снабдевашу уплати на рашун укупан изнпс
цене за преузету електришну енергију.
Гаранције
Члан 7.
Снабдеваш је дужан да приликпм закљушеоа Угпвпра дпстави Купцу:
1. БЛАНКП МЕНИЦУ – кап средствп пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла - прпписнп
пптписану и пверену, са менишним пвлащћеоем на пппуну у изнпсу пд 10% пд угпвпрене
вреднпсти безПДВ.Наппмена: Ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр у предметнпм ппстступку
јавне набавке, а кпји се налази на списку негативних референци кпји впди Управа за јавне
набавке, у складу сашланпм 83. Закпна, а кпји има негативну референцу за предмет
набавке кпји није истпврстан предмету пве јавне набавке, дужан је да у тренутку
закљушеоа угпвпра преда Нарушипцу - БЛАНКП МЕНИЦУ за дпдатнп пбезбеђеое
испуоеоа угпвпрних пбавеза, прпписнп пптписану и пверену, са менишним пвлащћеоем
на пппуну у изнпсу пд 15% пд угпвпрене вреднпсти без ПДВ уместп БЛАНКП МЕНИЦЕ за
дпбрп изврщеое ппсла у изнпсу пд 10% пд угпвпрене вреднпсти без ПДВ. Уз пдгпварајућу
меницу Снабдеваш је дужан да дпстави и следећа дпкумента:
- прпписнп сашиоенп, пптписанп и пверенп пвлащћеое нарушипцу за пппуоаваое и
ппднпщеое исте менице надлежнпј банци у циљу наплате (менишнп пвлащћеое);
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- фптпкппију Картпна пверених пптписа пвлащћених лица за пптписиваое налпга за
пренпс средстава;
- фптпкппију ПП пбрасца (пбрасца са навпђеоем лица пвлащћених за заступаое ппнуђаша
и
- фптпкппију захтева за регистрацију менице, пверену пд ппслпвне банке.

Неизвршеое угпвпрених пбавеза
Члан 8.
Купац ће унпвшити меницу за дпбрп изврщеое ппсла (пднпснп меницу за дпдатнп
пбезбеђеое испуоеоа угпвпрних пбавеза), у слушају да Снабдеваш не изврщава свпје
угпвпрене пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен Угпвпрпм. Меница за дпбрп
изврщеое ппсла (пднпснп меница за дпдатнп пбезбеђеое испуоеоа угпвпрних пбавеза)
биће на писани захтев враћена Снабдевашу у рпку пд 30 (тридесет) дана накпн изврщеоа
свих угпвпрених пбавеза.

Резервнп снабдеваое
Члан 9.
Снабдеваш је дужан да Купцу пбезбеди резервнп снабдеваое у складу са шланпм 145. и
146. Закпна п енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011).
Виша сила
Члан 10.
Вища сила пслпбађа Снабдеваша пбавезе да исппруши, а Купца да преузме кплишине
електришне енергије , утврђене угпвпрпм за време оегпвпг трајаоа.
Кап вища сила, за Снабдеваша и за Купца, сматрају се непредвиђени прирпдни дпгађаји
кпји имају знашај елементарних неппгпда (ппплаве, земљптреси, ппжари и сл.), кап и
дпгађаји и пкплнпсти кпји су настали ппсле закљушеоа пвпг угпвпра кпји пнемпгућавају
изврщеое угпвпрних пбавеза, а кпје угпвпрна страна није мпгла спрешити, птклпнити или
избећи. Ппд таквим дпгађајима сматрају се и акти надлежних државних пргана и
пператпра пренпснпг система дпнети у складу са правилима п раду пренпснпг система, а у
циљу пбезбеђиваоа сигурнпсти електрпенергетскпг система.
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Угпвпрна страна кпја је ппгпђена делпваоем вище силе пбавезна је да пбавести другу
угпвпрну страну п ппшетку и заврщетку делпваоа вище силе, кап и да предузме пптребне
активнпсти ради ублажаваоа ппследица вище силе.
Кап вища сила не сматра се наступаое пкплнпсти кпд Снабдеваша да ппнуђени и
прихваћени ппслпвни и технишки капацитет из ппнуде Снабдеваша буде редукпван, изван
пдредби претхпдних ставпва пвпг шлана угпвпра.

Раскид угпвпра
Члан 11.
Угпвпр се мпже раскинути сппразумнп, писменпм саглащнпщћу угпвпрних страна и у
слушајевима предвиђеним Закпнпм п пблигаципним пднпсима Републике Србије.
Решаваое сппрпва
Члан 12.
Угпвпрне стране су сагласне да ће сваки сппр кпји настане у вези са пвим
угпвпрпм, настпјати да реще мирним путем у духу дпбре ппслпвне сарадое.
У слушају да се настали сппр не мпже рещити мирним путем, сппрпве из пвпг угпвпра
рещаваће надлежни суд у Нищ.
Завршне пдредбе
Члан 13.
На сва питаоа кпја нису уређена пвим угпвпрпм примеоиваће се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима и пдредбе свих закпна и ппдзакпнских аката из пбласти кпја је
предмет пвпг угпвпра.
Перипд важеоа угпвпра
Члан 14.
Пвај угпвпр се сматра закљушеним када га пптпищу пвлащћена лица угпвпрних страна а
ступа на снагу данпм заврщетка прпцедуре прпмене снабдеваша ( пшитаваоем стаоа на
електришнпм брпјилу) и престаје да важи 01.03.2017.гпдине, пднпснп утрпщкпм
распплпживих средстава купца у изнпсу пд 14.000.000,00 динара без ПДВ-а, укпликп се
пав пкплнпст деси пре истека рпка.
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Купац пбавестити Снабдевача.
Члан 15.
Купац и Снабдеваш ће, накпн пптписиваоа угпвпра, именпвати лица кпја ће бити
пвлащћена за размену инфпрмација и предузимаоа пптребних активнпсти за
изврщаваое пвпг угпвпра.
Члан 16.
Пвај угпвпр је сашиоен у щест пригиналних примерака, пп три примерка за сваку угпвпрну
страну.
ЗА КУПЦА

ЗА СНАБДЕВАЧА

Декан

Директпр

Прпф. др Драган Јанкпвић
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IХ МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ

На пснпву Закпна п платнпм прпмету („Сл.гласник РС" бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11)
и Пдлуке п пблику, садржини и нашину кприщћеоа јединствених инструмената платнпг
прпмета

____________________________ из _________________, __________________
(назив правнпг лица)

(местп)

(адреса)

____________________________ из _________________, __________________ дпставља:
(матишни брпј)

(ПИБ)

(рашун)

МЕНИЧНП ПИСМП - ПВЛАШЋЕОЕ ЗА КПРИСНИКА БЛАНКП, СПЛП МЕНИЦЕ
КПРИСНИК: Електрпнски факултет Ниш, Александра Медведева 14, 18000 На рачун
наручипца 840-1721666-89
За јавну набавку дпбара – набавка електришне енергије , пдлука п ппкретаоу ппступка
08/03-001/16 oд 25.01.2016. гпдине, ЈН бр. 001/16, дпстављамп Вам у прилпгу 1 (једну)
бланкп сппствену (сплп) меницу, серијски брпј _______________________.
Пвлащћујемп Вас кап Ппверипца да меницу, дату кап средствп пбезбеђеоа за
пзбиљнпст ппнуде мпжете пппунити на изнпс не већи пд 10% пд вреднпсти ппнуде без
ПДВ, дате у нащпј ппнуди бр._____________ пд ____. ____. ______. гпдине тј. на изнпс пд
_________________ динара и слпвима (___________________________________________)
и пвлащћујемп Вас кап Ппверипца да безуслпвнп и непппзивп, без прптеста и трпщкпва,
вансудским путем у складу са важећим прпписима изврщите наплату свпјих пптраживаоа
са свих нащих рашуна кап Дужника - издавапца менице из нпвшаних средстава, пднпснп
друге импвине.
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Меница је важећа и у слушају да у рпку важеоа ппнуде дпђе дп прпмена лица
пвлащћених за распплагаое средствима на текућем рашуну Дужника, статусних прпмена
кпд Дужника, псниваоа нпвих правних субјеката и др.
Менишнп пвлащћеое мпра важити најмаое кпликп и важеое ппнуде.
Меницу за пзбиљнпст ппнуде нарушилац ће наплатити у следећим слушајевима:
•
укпликп ппнуђаш накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда ппвуше или меоа свпју
ппнуду;
•
укпликп ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр благпвременп не пптпищте угпвпр п
јавнпј набавци;
•
укпликп ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр, најкасније дп тренутка закљушеоа
угпвпра, не ппднесе средствп пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

_________________________________
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X ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ
ПППУНИ
1. Исппрука електришне енергије гарантпвана и пдређена на пснпву пстварене пптрпщое
купца.
Јед. мере

kWh

Ппнуђена јед. Цена ……………………. PCД/kWh

Пптпис ппнуђаша

М.П

2.

Трпшкпви приступа систему за пренпс електричне енергије

Према важећпј ( у перипду пбрашуна) Пдлуци п утврђиваоу цена за приступ систему за
пренпс електришне енергије на кпју је прибављена сагласнпст Агенције за енергетику
Републике Србије и кпја је пбјављена у „Службенпм гласнику Републике Србије".
3.

Трпшкпви приступа систему за дистрибуцију електричне енергије

Према важећим ( у перипду пбрашуна) Пдлукама п цени приступа систему за дистрибуцију
електришне енергије, на дистрибутивнпм ппдрушју Привреднпг друщтва за дистрибуцију
електришне енергије из надлежнпсти за кпнзумна ппдрушја купца, а на кпје је прибављена
сагласнпст Агенције за енергетику Републике Србије и кпје су пбјављене у „Службенпм
гласнику Републике Србије".
4.

Трпшкпви накнаде за ппдстицај ппвлашћених прпизвпђача ел.енергије

Према важећпј Уредби п мерама ппдстицаја за ппвлащћене прпизвпђаше
ел.енергије.Сагласнпст на примену нашина пбрашуна наведених у ташкама 2 дп 4
пвпг пбрасца, верификује ппнуђаш.

Кпнкурсна дпкументација у птвпренпм ппступку за ЈН бр. 001/16

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРПНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Датум
Ппнуђаш
М. П.

Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цене:
Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене такп щтп ће унети ппнуђену јединишну
цену, изражену у ДИНАРИМА пп јединици мере (kWh), и тај ппдатак пверити пешатпм и
пптписати у пбрасцу на месту пдређенпм за тп.
Пбразац структуре цене ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме
пптврђује да је сагласан са применпм нашина пбрашуна трпщкпва наведених у ташкама пд
2 дп 4 пбрасца структуре цене. Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група
ппнуђаша мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и пешатпм пверавају сви
ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе
кпји ће пппунити, пптписати и пешатпм пверити пбразац ппнуде.
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XI ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш_________________________ (уписати
назив ппнуђаша), дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп
следи у табели:
ВРСТА ТРПШКА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА
ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити
пд нарушипца накнаду трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца,
нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су
израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа
средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј
ппнуди.
Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп.
Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша
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XII ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
У складу са шланпм 26. Закпна,(уписати назив ппнуђаша)_____________________________
даје:
ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у
ппступку јавне набавке електришне енергије, брпј набавке 17/14, ппднеп независнп, без
дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Наппмена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј
ппнуди, наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту
кпнкуренције. Прганизација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу,
пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке
акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у
ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције.
Мера забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда
кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закпна.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд
стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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XIII ПБРАЗАЦИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКПНА
У вези шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђаша дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппнуђаш _____________________________________ (уписати назив ппнуђаша) у
ппступку јавне набавке електришне енергије, бр. набавке 001/16, ппщтпвап је пбавезе кпје
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне свпјине.
Датум

Ппнуђаш
М.П.

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд
стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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Наосновучлана55.став 1.тачка 2), 57. и 60. став 1. тачка 1)Закона о јавнимнабавкама
(„Службенигласник РС“ бр. 124/2012, 68/15), Универзитет у Нишу, Електронскифакултет у
Нишуобјављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ :Универзитет у Нишу, Електронскифакултет
АлександраМедведевабр. 14, интернетстраницаwww.elfak.ni.ac.rs

у

Нишу,

ул.

Врстапоступкајавненабавке :Оворенипоступак
Предметјавненабавке: Електричнаенергија
Описпредметајавненабавке:Предметјавненабавкебр.001/16
електричнеенергијезапотребеЕлектронскогфакултета у Нишу.

судобра

-

Назив и ознакаизопштегречниканабавке: 09310000-електрична енергија
Критеријумзадоделууговора: Најнижепонуђенацена.
Начинпреузимањаконкурснедокументације,
односноинтернетадресагдејеконкурснадокументацијадоступна:Конкурснадокументацијакао
и
евентуалнeучињенеизмене
и/илидопунекао
и
додатнапојашњењаконкурснедокументацијесемогупреузетисаПорталајавнихнабавкии
интернетстраницеЕлектронскогфакултетаwww.elfak.ni.ac.rs,
односнобићедостављенаелектронскомпоштомпопријемузахтевапонуђачазадостављањеисте.Заинтере
сованимлицимакојаупутезахтевзадостављањеконкурснедокументацијенафакс: 018/588-399 или email: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs , истаћебитидостављенаелектронскомпоштом.

Начин подношења понуде и рок:.Понуде се подносе до07.03.2016. године до 09:00 часова,
препорученом пошиљком или лично, на адресу наручиоца: Универзитет у Нишу, Електронски
факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте
обавезно навести назив подносиоца понуде, тачну адресу и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране наручиоца најкасније до 07.03.2016.
године до 09:00 часова.
Неблаговремено достављене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка
отварања понуда, вратити неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
У
рокузаподношењепонудепонуђачможедаизмени,
допуниилиопозовесвојупонуду,
наначинкојијеодређен у конкурснојдокументацији
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
07.03.2016.године у 09:30 часова , на Електронском факултету у Нишу у ул. Александра Медведева
бр.14(канцеларија 104). Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице,
а активно могу учествовати само законски заступници и овлашћени представници понуђача

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:Пре почетка поступка јавног отварања понуда, овлашћени представници понуђача
дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку
отварања понуда. Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број
личне карте и матични број, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења,
представник има право само на присуство и не може предузимати активне радње у поступку
(потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго).
Рок за доношење одлуке:Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 20 дана од
дана отварања понуда. Наведену одлуку Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3
(три) дана од дана њеног доношења.
.Лицезаконтакт: РадицаСтанковић, службеникзајавненабавке 018/529-612.
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ .................................................................................................. 32
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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:
ƒ Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs );
ƒ 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
2016. 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 08.04.2016. 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: 08.04.2016. 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 10
дана од дана јавног отварања понуда.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(1) Опис предмета набавке:
Предмет јавне набавке је набавка услуге ресторана за 2016. 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 ри 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

Ордевер

200 гр.

Пита зељаница

200 гр.

Мешана сезонска салата

150 гр.

Пуњене печурке

200 гр.

Урнебес

150 гр.

Печеница

100 гр.

Бела вешалица

300 гр.

Пљескавица мала

150 гр.

Свињски ражњићи

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.
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Пиво домаће

0,3 л.

Пиво страно

0,5 л

Црно вино домаће

1 л.

Бело вино домаће

1л.

Црно вино страно

1л.

Бело вино страно

1л.

Баклава

ком.

Воћна салата

ком.

Кафа обична

ком.

Напомена: Цене се дају за тражену грамажу, без обзира на могућу чињеницу

Page |7

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

Количина

Проја са сиром

250 гр.

Пита зељаница

200 гр.

Мешана сезонска салата

150 гр.

Свежи купус

150 гр.

Пуњене печурке

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.

Пиво домаће

0,3 л.

Пиво страно

0,5 л

Црно вино домаће

1 л.

Бело вино домаће

1л.

Црно вино страно

1л.

Бело вино страно

1л.

Баклава

ком.

Воћна салата

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.
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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:
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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) (навести дозволу за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

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
(2015.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
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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 2016. годину, јавна набавка број 002/16“.
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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.
3.
4.
5.

Назив обрасца

Образац понуде
Модел уговора
Образац изјаве о испуњености услова за
учешће у поступку јавне набавке (када понуђач
наступа самостално или у заједничкој понуди)
Образац изјаве о трошковима понуде
(Напомена: ова изјава није обавезна)
Образац изјаве у вези коришћења патента и

Поглавље
поглавље 6.
поглавље 7.
поглавље 8.1
поглавље 9.

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
1.
Прилоге обрасца понуде
прилог 1 или прилог 3
2.
Образац изјаве о независној понуди
поглавље 10
Образац изјаве о поштовању обавеза које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду
запошљавању и условима рада, заштити животне
средине
поглавље 11
3.
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.
2.
Прилоге обрасца понуде
прилог 1 и прилог 3
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.

P a g e | 17

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 2016.
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 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.
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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 најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним
набавкама 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 десет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки (а пет дана у поступку 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:
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2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је
процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је
набавка обликована по партијама;

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен
уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност
већа од 120.000.000 динара;

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене
цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 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.

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
2016. 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)
Ордевер
200 гр.
Пита зељаница
200 гр.
Мешана сезонска салата
150 гр.
Пуњене печурке
Урнебес
Печеница
Бела вешалица
Пљескавица мала

200 гр.
150 гр.
100 гр.
300 гр.
150 гр.

Свињски ражњићи

300 гр.

Пилећи ражњићи

300 гр.

Ћевапи (10 ком.)

300 гр.

Гурмански уштипци
Салата од туњевине
Салата од филеа-ослић
Рибљи крокети
Пастрмка на жару
Пржени лосос
Пуњене печурке
Лепиња
Виљамовка
Виски
Пиво домаће
Пиво домаће
Пиво страно
Црно вино домаће
Бело вино домаће
Црно вино страно
Бело вино страно
Баклава
Воћна салата

200 гр.
150 гр.
150 гр.
200 гр.
250 гр.
250 гр.
200 гр.
100 гр.
0,05 л.
0,05 л.
0,5 л.
0,3 л.
0,5 л
1 л.
1 л.
1 л.
1 л.
ком.
ком.

Кафа обична

ком.

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
.

Понуђач
. 2016. год.

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 2016. годину
Понуду дајемо (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
Партија 2. Национална јела и печења
ОКВИРНИ МЕНИ
Количина
Проја са сиром
250 гр.
Пита зељаница
200 гр.
Мешана сезонска салата
150 гр.
Свежи купус
150 гр.
Пуњене печурке
200 гр.
Кајмак
150 гр.
Свињска пршута
100 гр.
Урнебес
150 гр.
Прасеће печење
1 кг.
Јагњеће печење
1 кг.
Лепиња

100 гр.

Виљамовка
Виски
Пиво домаће
Пиво домаће
Пиво страно

0,05 л.
0,05 л.
0,5 л.
0,3 л.
0,5 л

Црно вино домаће

1 л.

Бело вино домаће

1л.

Црно вино страно

1л.

Бело вино страно
Баклава
Воћна салата

1л.
ком.
ком.

Кафа обична

ком.

ц) понуда са подизвођачем
Цена (без ПДВ-а)

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 (подаци о понуђачу),
9 Прилог (подаци о члановима групе понуђача) и
9 Прилог (подаци о подизвођу)
Датум
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
. 2016. 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
. 2016. 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
. 2016. 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 2016. годину (ЈН 002/16)
-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 08/03-002/16 од 01.03.2016.године. за набавку услуге ресторана за
2016. годину.
- да је Понуђач доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под
бројем
дана
године, која чини саставни део овог уговора;
- да је Наручилац донео Одлуку број
од
године којом се понуда
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.

ИЗВРШИЛАЦ

Директор(предузетник)

НАРУЧИЛАЦ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Декан
проф. др Драган Јанковић
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Модел уговора за јавну набавку
услуге ресторана за 2016. годину (ЈН 002/16)
-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 08/03-002/16 од 01.03.2016.године, за набавку услуге ресторана за
2016. годину.
- да је Понуђач доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под
бројем
дана
године, која чини саставни део овог уговора;
- да је Наручилац донео Одлуку број
од
године којом се понуда
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 закљ учује 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
Директор(предузетник)

НАРУЧИЛАЦ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
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 002/16 и то:
2) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1) Закона);
3) 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);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) (навести дозволу за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
- да је понуђач у претходној пословној години (2015.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
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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
. 2016. 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.002/16, односно да:
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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) (навести дозволу за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
- да је понуђач у претходној пословној години (2015.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
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одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће
документе којима потврђује испуњеност услова.
Датум
.

Понуђач
. 2016. 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
. 2016. 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
. 2016. 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
. 2016. 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
. 2016. год.

М.П.
(потпис овлашћеног лица)
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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
. 2016. 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 2016.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:

.

. 2016. године
ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)
М.П.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.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:

Услуге ресторана -ПАРТИЈА I-Јела са роштиља и рибљи специјалитети

Уговорена вредност:

Уговорена вредност 3.987,50 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2016.г

Датум закључења уговора:

19.04.2016.г.

Основни подаци о добављачу:
КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”, из Ниша, ул. Првомајска 49, Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Зорислав Станковић

Период важења уговора:

Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са 15.12.2016. године. Спецификација која је саставни део конкурсне документације представља
оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати у складу са новонасталим потребама.

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:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.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:

Услуге ресторана -ПАРТИЈА I-Јела са роштиља и рибљи специјалитети

Уговорена вредност:

Уговорена вредност 3.987,50 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2016.г

Датум закључења уговора:

19.04.2016.г.

Основни подаци о добављачу:
КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”, из Ниша, ул. Првомајска 49, Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Зорислав Станковић

Период важења уговора:

Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са 15.12.2016. године. Спецификација која је саставни део конкурсне документације представља
оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати у складу са новонасталим потребама.

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:

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, 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 : Отворени поступак
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 002/2016 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 2016. годину“- не отварати,
препоручено поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте навести
назив, адресу и број телефона понуђача до 08.04.2016.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
08.04.2016.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.

IZMENA U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI

Za partiju 2 (Toneri za laserske štampače) – stavka br. 21, Toner kaseta Samsung ML1210/1250 orig.
– SE MENJA, TAKO DA, POSLE IZMENE, ZA NAVEDENI STAMPAC IDE ZAMENSKI TONER.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОБРА
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр.003/16
ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈЕ
ПАРТИЈА 1 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА 2 ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ

Март 2016. године

1

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012,14/2015 и 68/2015 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. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке бр. 08/03-003/16 од 02.03.2016 .године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку бр. 08/03-003/16-001 од 02.03.2016 године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
ЈН бр.003/16
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

2

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. 003/16
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:

3

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 003/16 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. 003/16 су добра-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 09.03.2015. године за подношење понуда у поступку јавне набавке
мале вредности добара-канцеларијски материјал за потребе Електронског факултета у Нишу.
ЈН бр. 003/16

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. 11) најкасније дана 21.03.2016.
године до 09:00 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу понуде, односно
21.03.2016. 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,003/16– канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Допуна понуде за поступак јавне набавке добара, 003/16– канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Опозив понуде за поступак јавне набавке добара, 003/16– канцеларијски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке добара, 003/16– 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. 003/16 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.
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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.
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 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.
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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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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:
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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ...................(навести дозволу за обављање делатности
која је предмет јавне набавке);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке:
Услов бр.6: да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2014. 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, 003/16 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3)
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 као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
 да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2014. 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.003/16, поднео потпуно независно и
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.


Дана ____. ____. 2016. 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.
003/16 испуњавају посебно 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).
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. 003/16 ,
поднели потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Дана ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
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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.

22

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. 003/16, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

1)

2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3)
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 као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде 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 2014. 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. 003/16
подносе потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
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Дана ____. ____. 2016. 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. 08/03-003/16 од
02.03.2016. године, ЈН бр. 003/16

NAZIV ARTIKLA

količi

Jed.mer

na

Cena po
j.mere

Papir copy A4 80gr
Fascikla 300gr
Tabulir 1+1(240x12)

1500
1500
40

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

70
2500

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

ris
kom
kut
kut

kom
kom
kom

kom

kom
kom
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PONUĐENA CENA
CENA BEZ PDV-A

CENA SA PDV-OM

Nalepnice muflon
105x42,4
Kartonska fascikla u
boji
Kutija za DVD slim
black
Hemijske olovke
crvene
Samolepljive
etikete1/100 A4
105x48
Marker beifa crni
Grafitna olovka

300

kom

300

kom

500

kom

200

kom

15

kut

48
100

kom

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
kom

kom
kom
kom
pak
pak
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

26

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 ________2016.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 ____. ____. 2016. 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,
68/15), 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. 08/03-003/16 од 02.03.2016. године, ЈН бр. 003/16, 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, 68/15). 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 ________ 2016. 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
(и
словима:
____________динара,
чини
укупно
___________
_______________________________________), а добијена је на основу једничних цена из
понуде Добављача бр. _______од _________ 2016. 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. 08/03-003/16 од 02.03.2016. године, ЈН бр.003/16.
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 ____. ____. 2016. 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.003/16.
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_____._____.2016.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 08/03-003/16 oд 02.03.2016.
године, ЈН бр. 003/16, 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 ____. ____. 2016. 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 за потребе
Електронског факултета у Нишу, 003/16 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3)
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 као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
 да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2014. 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.003/16, поднео потпуно независно и
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.


Дана ____. ____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

39

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.
003/16 испуњавају посебно 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).
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. 003/16 ,
поднели потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Дана ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
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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 за потребе
Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 003/16, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

1)

2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3)
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 као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде 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 2014. 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. 003/16
подносе потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
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Дана ____. ____. 2016. 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. 08/03-003/16
од
02.03.2016. године, ЈН бр. 003/16

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

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

1215/1515/1312 magenta
(543A) orig.
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.

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

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom
UKUPNO

НАПОМЕНА: КАСЕТЕ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛ,
ПРОИЗВЕДЕНЕ ОД ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ!
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Понуда за ЈН број __________ од ________2016.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 ____. ____. 2016. 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,
68/15), 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. 08/03-003/16 од 02.03.2016. године, ЈН бр. 003/16, 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, 68/15). 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 ________ 2016. 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
(и
словима:
____________динара,
чини
укупно
___________
_______________________________________), а добијена је на основу једничних цена из
понуде Добављача бр. _______од _________ 2016. 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. 08/03-003/16 од 02.03.2016. године, ЈН бр.003/16.
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 ____. ____. 2016. 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.003/16.
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_____._____.2016.године

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица

56

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 08/03-003/16 oд 02.03.2016.
године, ЈН бр. 003/16, 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 ____. ____. 2016. 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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На основу чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
Репиблика Србија" број 124/12, 68/15), и члана 21. Статута Електронског факултета
у Нишу, декан Факултета је дана 25.03.2016. године донео

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ПАРТИЈА I
Д О Д Е Љ У Ј Е С Е уговор понуђачу „ P.D. BROKER D.O.O.“ Ниш, у поступку јавне
набавке мале вредности добара брoj 003/16 – канцеларисјки материјал за потребе Електронског
факултета у Нишу.
Предмет јавне набавке: тонери за потребе Електронског факултета у Нишу.
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Одлуком наручиоца – Електронског факултета у Нишу бр. 08/03-003/16 од 02.03.2016. године
покренут је поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 003/16 – канцеларијски материјал
за потребе Електронског факултета у Нишу, а истовремено је донето и Решење о образовању
комисије за јавну набавку, бр. 08/03-003/16-001 од 02.03.2016. године.
Средства потребна за јавну набавку предвиђена су:
Законом о буџету за 2016. годину
Финансијским планом бр.07/01-005/16-002 од 22.12.2015. године, на позицији бр.
37, екокномска класификација 4261.
Планом набавки за 2016. годину бр.02/02-003/16-004 од 03.02.2016.године.
Процењена вредност јавне набавке: 1.500.000,00 динара без урачунатог ПДВ.
Назив и ознака из општег речника набавке: канцеларијски материјал
ОРН 1-30192000-канцеларијски материјал

Критеријум за доделу уговора; Најнижа понуђена цена.
Комисија је детаљним прегледом благовремених понуда установила следеће:
1.
„P.D. BROKER DOO“ Ниш, ул. Мајаковског, матични број: 07606575, ПИБ:
100615356, је самостално поднео понуду број 82-3/16 од 21.03.2016. године и иста је
прихватљива, јер испуњава све услове из конкурсне документације.
Укупна понуђена цена добара износи 616.333,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са
урачунатим ПДВ-ом износи 739.599,60 динара. Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања
понуда.

2.
„СТИЛОС ДОО“ Нови Сад, ул. Футошки пут 67, матични број: 08262390, ПИБ:
100236231, је самостално поднео понуду број 09/03 од 19.03.2016. године и иста је
неприхватљива, јер не испуњава све услове из конкурсне документације.
Укупна понуђена цена добара износи 847.209,16 динара без урачунатог ПДВ-а, што са
урачунатим ПДВ-ом износи 1.049.050,99 динара. Рок важења понуде је 45 дана од дана отварања
понуда.
3.
„МТМ ДОО“ Ниш, ул. Другог српског устанка 19, матични број: 07878249, ПИБ:
100620546, је самостално поднео понуду број 003/16 од 17.03.2016. године и иста је
прихватљива, јер испуњава све услове из конкурсне документације.
Укупна понуђена цена добара износи 678.697,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са
урачунатим ПДВ-ом износи 814.436,40 динара. Рок важења понуде је 35 дана од дана отварања
понуда.
4.
„ДОО НОВУС“ Ниш, ул. Пријездина 12, матични број: 06622305, ПИБ:
101531704, је самостално поднео понуду број 28 од 18.03.2016. године и иста је прихватљива, јер
испуњава све услове из конкурсне документације.
Укупна понуђена цена добара износи 751.172,40 динара без урачунатог ПДВ-а, што са
урачунатим ПДВ-ом износи 901.406,88 динара. Рок важења понуде је 45 дана од дана отварања
понуда.

Ранг листа прихватљивих понуда:
Р.бр.
1.
2.

Назив / име понуђача
P.D. BROKER DOO“ Ниш
МТМ ДОО“ Ниш
ДОО НОВУС“ Ниш

Укупна понуђана цена добара Укупна понуђана цена
без
добара са урачунатим ПДВурачунатог ПДВ-а
ом
739.599,60
814.436,40
901.406,88

616.333,00
678.697,00
751.172,40

Комисија за јавну набаку добара брoj 08/03-003/16 –– канцеларијски материјал за потребе
Електронског факуктета у Нишу, предложила Наручиоцу да понуђачу „P.D. BROKER
D.O.O.“Ниш , на основу понуде број 82-3/16 од 21.03.2016. године чија укупна цена износи
616.333,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са урачунатим ПДВ-ом износи 739.599,60
динара, додели уговор о јавној набавци, јер је доставио најнижу цену у својој понуди.
Декан Електронског факултета у Нишу, је прихватио предлог Комисије за јавну набаку
мале вредности добара брoj 003/16 – канцеларијски материјал за потребе Електронског факуктета
у Нишу и одлучио да додели уговор о јавној набавци понуђачу „ P.D. BROKER D.O.O.“Ниш “
Број: 08/03-003/16-004
У Нишу, дана: 25.03.2016. године

ДЕКАН
____________________
Проф. др Драган Јанковић

На основу чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
Репиблика Србија" број 124/12, 68/15), и члана 21. Статута Електронског факултета
у Нишу, декан Факултета је дана 25.03.2016. године донео

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ПАРТИЈА II
Д О Д Е Љ У Ј Е С Е уговор понуђачу „ P.D. BROKER D.O.O.“ Ниш, у поступку јавне
набавке мале вредности добара брoj 003/16 – тонери за потребе Електронског факултета у Нишу.
Предмет јавне набавке: тонери за потребе Електронског факултета у Нишу.
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Одлуком наручиоца – Електронског факултета у Нишу бр. 08/03-003/16 од 02.03.2016. године
покренут је поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 003/16 – тонери за потребе
Електронског факултета у Нишу, а истовремено је донето и Решење о образовању комисије за
јавну набавку, бр. 08/03-003/16-001 од 02.03.2016 године.
Средства потребна за јавну набавку предвиђена су:
Законом о буџету за 2016. годину
Финансијским планом бр. 07/01-005/16-002 од 22.12.2015. године, на позицији бр.
37, екокномска класификација 4261.
Планом набавки за 2016. годину бр. 02/02-003/16-004 од 03.02.2016.године.
Процењена вредност јавне набавке: 1.500.000,00 динара без урачунатог ПДВ.
Назив и ознака из општег речника набавке: тонери
ОРН 2-30125110

Критеријум за доделу уговора; Најнижа понуђена цена.
Комисија је детаљним прегледом благовремених понуда установила следеће:
1.
„P.D. BROKER DOO“ Ниш, ул. Мајаковског 95 , матични број: 07606575, ПИБ:
100615356, је самостално поднео понуду број 83-3/16 од 21.03.2016. године и иста је
прихватљива, јер испуњава све услове из конкурсне документације.
Укупна понуђена цена добара износи 968.980,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са
урачунатим ПДВ-ом износи 1.162.776,00 динара. Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања
понуда.

2.
„MIKOPS DOO“ Ниш, ул. Војводе Танкосића 6/лок.5 , матични број: 20060719,
ПИБ: 13959402, је самостално поднео понуду број 10/2016 од 17.03.2016. године и иста је
прихватљива, јер испуњава све услове из конкурсне документације.
Укупна понуђена цена добара износи 1.031.100,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са
урачунатим ПДВ-ом износи 1.237.320,00 динара. Рок важења понуде је 40 дана од дана отварања
понуда.
3.
„СТИЛОС ДОО“ Нови Сад, ул. Футошки пут 67, матични број: 08262390, ПИБ:
100236231, је самостално поднео понуду број 09/03 од 19.03.2016. године и иста је
неприхватљива, јер прелази износ процењене вредност јавне набавке.
Укупна понуђена цена добара износи 1.664.380,52 динара без урачунатог ПДВ-а, што са
урачунатим ПДВ-ом износи 1.997.256,62 динара. Рок важења понуде је 45 дана од дана отварања
понуда.
4.
„DELFI COMMERCE DOO“ Београд, ул. Јурија Гагарина 122/7, матични број:
06755887, ПИБ: 100134507, је самостално поднео понуду број 1403 од 14.03.2016. године и иста је
прихватљива, јер испуњава све услове из конкурсне документације.
Укупна понуђена цена добара износи 1.289.980,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са
урачунатим ПДВ-ом износи 1.547.976,00 динара. Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања
понуда.
Ранг листа прихватљивих понуда:
Укупна понуђана цена добара Укупна понуђана цена
без
добара са урачунатим ПДВурачунатог ПДВ-а
ом

Р.бр.

Назив / име понуђача

1.
2.

P.D. BROKER DOO“ Ниш
MIKOPS DOO Ниш,
„DELFI COMMERCE DOO“
Београд,

3.

968.980,00
1.031.100,00

1.162.776,00
1.237.320,00

1.289.980,00

1.547.976,00

Комисија за јавну набаку добара брoj 08/03-003/16 –– тонери за потребе Електронског
факуктета у Нишу, предложила Наручиоцу да понуђачу „P.D. BROKER D.O.O.“Ниш , на
основу понуде број 83-3/16 од 21.03.2016. године чија укупна цена износи 968.980,00 динара
без урачунатог ПДВ-а, што са урачунатим ПДВ-ом износи 1.162.776,00динара, додели
уговор о јавној набавци, јер је доставио најнижу цену у својој понуди.
Декан Електронског факултета у Нишу, је прихватио предлог Комисије за јавну набаку
мале вредности добара брoj 003/16 – тонери за потребе Електронског факуктета у Нишу и
одлучио да додели уговор о јавној набавци понуђачу „ P.D. BROKER D.O.O.“Ниш “
Број: 08/03-003/16-004
У Нишу, дана: 25.03.2016. године

ДЕКАН
____________________
Проф. др Драган Јанковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.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:

Услуге ресторана -ПАРТИЈА I-Јела са роштиља и рибљи специјалитети

Уговорена вредност:

Уговорена вредност 3.987,50 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2016.г

Датум закључења уговора:

19.04.2016.г.

Основни подаци о добављачу:
КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”, из Ниша, ул. Првомајска 49, Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Зорислав Станковић

Период важења уговора:

Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са 15.12.2016. године. Спецификација која је саставни део конкурсне документације представља
оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати у складу са новонасталим потребама.

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:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.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:

Услуге ресторана -ПАРТИЈА I-Јела са роштиља и рибљи специјалитети

Уговорена вредност:

Уговорена вредност 3.987,50 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2016.г

Датум закључења уговора:

19.04.2016.г.

Основни подаци о добављачу:
КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”, из Ниша, ул. Првомајска 49, Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Зорислав Станковић

Период важења уговора:

Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са 15.12.2016. године. Спецификација која је саставни део конкурсне документације представља
оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати у складу са новонасталим потребама.

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:

PITANJA I ODGOVORI
Za partiju 2 (Toneri za laserske štampače) – stavka br. 21, Toner kaseta Samsung ML1210/1250 orig.
– originalan toner se više ne proizvodi, tačnije nije dobavljiv toner proizveden od strane
proizvođača opreme.
Pitanje: Da li ćete prihvatiti zamenski toner za ovaj štampač?
ODGOVOR
Postovani, prihvata se zamenski toner zanavedenistampac.

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. 003/2016 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
11).Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 21.03.2016.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
21.03.2016.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.004/16 НАМИРНИЦЕ И НАПИЦИ ЗА ДЕКАНАТ
ПАРТИЈА 3
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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 у даљем тексту: Закон), чл. 2. 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 бр. 08/03-004/16 од 03.03.2016.године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку бр. 08/03-004/16-001 од 03.03.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
ЈН бр.004/16
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. 004/16
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 004/16 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. 004/16 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 09.03.2016. године за подношење понуда у поступку јавне набавке
добара-намирнице и напици за потребе Електронског факултета у Нишу.
ЈН бр. 004/16

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. 11 ) најкасније дана
11.04.2016. године до 09:00 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу понуде, односно
11.04.2016.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, 004/16– намирнице и напици за потребе
Електронског факултета за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Допуна понуде за поступак јавне набавке добара, 004/16– намирнице и напици за потребе
Електронског факултета у Нишу, за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Опозив понуде за поступак јавне набавке добара, 004/16– намирнице и напици за потребе
Електронског факултета у Нишу за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке добара, 004/16 – 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.
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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 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

13

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 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 најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним
набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
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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 десет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки (а пет дана у поступку 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:
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је
процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је
набавка обликована по партијама;
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен
уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа
од 120.000.000 динара;
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене
цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
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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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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.

17

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:
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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) (навести дозволу за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом);

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Услов бр.6: да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2014. 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.
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:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3) 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, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
 да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2014. 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. 004/16 –намирнице и напици за потребе
Електронског факултета у Нишу, поднео потпуно независно и без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.


Дана ____. ____. 2016. 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. 004/16-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:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3) 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, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
 да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2014. 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. 004/16 –намирнице и напици за потребе
Електронског факултета у Нишу, поднео потпуно независно и без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана ____. ____. 2016. 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 добара бр. 004/16-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:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3) 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, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
 да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач је у претходној послоној години, односно у 2014. 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. 004/16 –намирнице и напици за потребе
Електронског факултета у Нишу, поднео потпуно независно и без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.
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___________________

(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
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ПОНУДА БР._____________ ОД _________2016.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

27

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

%

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 ____. ____. 2016. 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,
68/15), 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. 08/03-004/16 од 03.03.2016. године, ЈН бр. 004/16, 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, 68/15). 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 ________ 2016. године који
чине саставни део овог Уговора.
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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 _________ 2016. 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 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

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.
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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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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. 08/03-004/16 од 03.03.2016.године, бр.004/16.
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 ____. ____. 2016. 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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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 004/16.
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_____._____.2016.године

М.П.
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______________________
(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 08/03-004/16 oд 03.03.2016.године, ЈН бр.004/16,
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 ____. ____. 2016. 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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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. 004/16 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 11).
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 11.04.2016.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
11.04.2016.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:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.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:

Услуге ресторана -ПАРТИЈА I-Јела са роштиља и рибљи специјалитети

Уговорена вредност:

Уговорена вредност 3.987,50 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена
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Број примљених понуда:

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2016.г

Датум закључења уговора:

19.04.2016.г.

Основни подаци о добављачу:
КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”, из Ниша, ул. Првомајска 49, Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Зорислав Станковић

Период важења уговора:

Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са 15.12.2016. године. Спецификација која је саставни део конкурсне документације представља
оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати у складу са новонасталим потребама.

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:

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Александра Медведева 14 ⋅ Поштански фах 73
18000 Ниш ⋅ Србија
Телефон 018 529 105 ⋅ Телефакс 018 588 399

Е-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs; http://www.elfak.ni.ac.rs
Текући рачун: 840-1721666-89; ПИБ: 100232259

UNIVERSITY OF NIŠ
FACULTY OF ELECTRONIC ENGINEERING
Aleksandra Medvedeva 14 ⋅ P.O. Box 73
18000 Niš - Serbia
Phone +381 18 529 105 ⋅ Fax +381 18 588 399
Е-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
http://www.elfak.ni.ac.rs

Na osnovu člana 63. Stav 1 Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik RS“, br.124/12, 14/15 i 68/15), vrši se
izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku dobara- Kancelarijski nameštaj po meri u

otvorenom postupku br.005/16, objavljena na Portalu javnih nabavki i Internet stranici narucioca,
dana 14.04.2016. godine na sledeći način:

Na strani 14 i 15 Konkursne dokumentacije u delu
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 vrednosti ponude 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 rečima „Elektronskog fakulteta u
Nišu“. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu
mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo (obrazac u prilogu - poglavlje
XI), sa naznačenim iznosom od 10% od vrednosti ponude. Ukoliko ponuđač dostavi menicu koja je
propisno registrovana, potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom, ali nije popunjen iznos i
remitent, ponuda ipak neće biti odbijena, ali Naručilac može 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.
Naruĉilac će unovčiti 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 Naručilac 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.

Naručilac 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 vrednosti
ponude, 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
rečima: „Elektronskog fakulteta u Nišu“. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane
lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno

menično ovlašćenje – pismo (obrazac će biti dostavljen uz poziv za zaključenje ugovora), sa
naznačenim iznosom 10% od vrednosti ponude. Ukoliko ponuđač dostavi menicu koja je
propisno registrovana, potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom, 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.
Na strani 16 Konkursne dokumentacije u delu
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 isporuke. Ako i tada postoje identične
ponude pristupiće se sistemu žrebanja.

Na strani 21 Konkursne dokumentacije u delu
5) cena i ostali relevantni podaci
Rok i nađin plaćanja

U celosti do 45 dana od dana dostavljanja facture

Rok važenja ponude

__ dana (ne kraći od 30 dana)

__ dana

--

Rok isporuke
Ukupna cena bez PDV-a
st
Ukupna cena sa PDV-om

_______ dinara bez PDV-a
_______ dinara sa PDV-om

Na strani 23 Konkursne dokumentacije u delu VII MODEL UGOVORA
Član 6.
Ugovorne strane su saglasne da se na sve međusobne odnose, koji nisu definisani ovim
ugovorom, neposredno primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Univerzitet u NišuElektronski
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
____________________________________________________________________________

Konkursnadokumentacija
zajavnunabavku
PARTIJA 6

broj005/16 – nabavkadobara –kancelarijski
nameštaj po meri za potrebeElektronskog
fakulteta u Nišu

April, 2016. godine
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_____________________________________________________________________________
Na osnovu ĉlana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama(„Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015
i 68/2015) i ĉlana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u
postupcima javnih nabavki i naĉinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Sl. glasnik RS", br.
86/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 005/16 zavedenepod brojem 08/03005/16 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku koje je zavedeno podbrojem 08/03005/16-001, pripremljena je:
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 005/16 – nabavka dobara
Kancelarijski nameštaj po meri
Konkursna dokumentacija sadrži sledeća poglavlja:
I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI ............................................................................................. 4
1. Podaci o naruĉiocu ........................................................................................................................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 TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI ................................................................................ 6
V USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ĈL. 75. I 76. ZAKONA I
UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA ................................................. 6
Izjava podizvoĊaĉa o ispunjavanju uslova iz ĉl. 75. Zakona u postupku javne nabavke
vrednosti ............................................................................................................................................9
VI UPUTSTVO PONUĐAĈIMA KAKO DA SAĈINE PONUDU ..................................................... 10
1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena ......................................................10
2. Naĉin na koji ponuda mora da bude saĉinjena............................................................................10
3. Partije ..........................................................................................................................................11
4. Ponuda sa varijantama ................................................................................................................11
5. Naĉin izmene, dopune i opoziva ponude ....................................................................................11
6. Uĉestvovanje u zajedniĉkoj ponudi ili kao podizvoĊaĉ ..............................................................12
7. Ponuda sa podizvoĊaĉem ............................................................................................................12
8. Zajedniĉka ponuda ......................................................................................................................12
9. Naĉin i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost
ponude .............................................................................................................................................13
10. Valuta i naĉin 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 ................................................................................................................
2

ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU
_____________________________________________________________________________
12. Podaci o vrsti, sadrţini, naĉinu podnošenja, visini i rokovima obezbeĊenja ispunjenja obaveza
ponuĊaĉa .........................................................................................................................................14
13. Zaštita poverljivosti podataka koje naruĉilac stavlja ponuĊaĉima na raspolaganje, ukljuĉujući i
njihove podizvoĊaĉe .......................................................................................................................15
14. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude .......................................15
15. Dodatna objašnjenja od ponuĊaĉa posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuĊaĉa odnosno
njegovog podizvoĊaĉa ....................................................................................................................15
16. Dodatno obezbeĊenje ispunjenja ugovornih obaveza ponuĊaĉa 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 lica16
21. Naĉin i rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuĊaĉa .................................................17
22. Rok u kojem će ugovor biti zakljuĉen ......................................................................................17
VII OBRAZAC PONUDE ..................................................................................................................... 18
1)opšti podaci o ponuĊaĉu ..............................................................................................................18
2) ponudu podnosi: .........................................................................................................................18
3) podaci o podizvoĊaĉu .................................................................................................................18
4) podaci o uĉesniku u zajedniĉkoj 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
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I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naruĉiocu
Naruĉilac: 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 otvorenom postupku u skladu sa Zakonom i
podzakonskim aktima kojima se ureĊuju javne nabavke.
3. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke su dobra–kancelarijski nameštaj za potrebe Elektronskog fakulteta u
Nišu. Oznaka iz Opšteg reĉnika nabavki: 39130000-kancelarijski nameštaj po meri.
4. Cilj postupka
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zakljuĉenja 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 su dobra-kancelarijski nameštaj po meri za potrebeElektronskog fakulteta u
Nišu.
Oznaka iz Opšteg reĉnika nabavki: 39130000-kancelarijski nameštaj.
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III VRSTA, KVALITET I OPIS DOBARA
R.
BR.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

5

NAZIV DOBARA
Izrada pisaćeg stola dimenzije 140x80x75.Radna ploĉa od
univer ploĉe d=25mm, a konstrukcija univer ploĉa
d=18mm.Univer ploĉa kvaliteta Egger ili odgovarajuće, boja
bukva.Sve ivice obložiti ABS trakom.
Izrada pisaćeg stola dimenzije 180x80x75.Radna ploĉa od
univer ploĉe d=25mm, a konstrukcija univer ploĉa
d=18mm.Univer ploĉa kvaliteta Egger ili odgovarajuće, boja
bukva.Sve ivice obložiti ABS trakom.
Izrada dvokrilnog ormana za smeštaj registratora dimenzije
širine 80, visine 180, dubine 45cm. Materijal univer ploĉa
d=18mm kvalitet Egger ili odgovarajući, boja bukva sa 4
police. Pozadina lesonit ploĉa.Držaĉi polica metalni, na
vratima ABS traka, snabdeveni bravom za zakljuĉavanje.
Ruĉke ormana luĉne Cr. mat.
Izrada oramarića sa tri fioke dimenzije 40x50x50cm.
Materijal univer ploĉa kvaliteta Egger ili odgovarajuće
d=18mm, boja bukva, gornja ploĉa d=25mm, centralna
brava, ruĉke fioka luĉne CR mat. Ormarić snabdeti sa 4
toĉkića.
Izrada police za odlaganje registratora dim.140x185x35.
Svetli otvor izmedju polica 38cm vertikalno ukrućenje u
sredini, police tiplovati drvenim tiplima za boĉne strane.
Materijal univer ploĉa kvaliteta Egger ili odgovarajuće
d=18mm. Ivice kantovati. Na vrhu bez završne ploĉe.
Nabavka daktilo stolice sa naslonom za ruke. Konstrukcija
sedišta i naslona prekrivena sa platnom. Boja po izboru
naruĉioca. Naslon podesivi, sedište podešavanje sa gasnim
cilindrom. Opterećenje 120kg.
Nabavka kancelarijske fotelje. Naslon i sedište plasti
čnakonstrukcija prekrivena sa sunđerom i eko kožom, sa
rukonaslonom i mehanizmom za podizanje. Postolje plastika
sa toĉkićima. Opterećenje 120kg

CENA

JED.
MERE
10 kom.

10 kom.

10 kom.

10.kom

10 kom.

10 kom.

10 kom.
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IV TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI
Konkursna dokumentacija ne sadrži tehniĉku dokumentaciju ni planove.

V USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ĈL. 75. I 76.
ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ĈL. 75. I 76. ZAKONA
Pravo na uĉešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuĊaĉ koji ispunjava obavezne uslove
za uĉešće u postupku javne nabavke definisane ĉl. 75. Zakona, i to:
1)
Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (ĉl. 75. st. 1.
taĉ. 1) Zakona);
2)
Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuĊivan za neko od kriviĉnih dela kao ĉlan
organizovane kriminalne grupe, da nije osuĊivan za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela
protiv životne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare (ĉl. 75. st. 1.
taĉ. 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 (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 4) Zakona);
4)
Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne
nabavke (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 5) Zakona) ...................(navesti dozvolu za obavljanje delatnosti koja je
predmet javne nabavke);
Napomena:
Naruĉilac je dužan da od ponuĊaĉa zahteva da poseduje važeću dozvolu nadležnog organa za
obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, u sluĉaju da je takva dozvola predviĊena
posebnim propisom. Naime, ovaj uslov naruĉilac je dužan da traži samo u onim postupcima u
kojima je za obavljanje delatnosti koja je predmet konkretne javne nabavke potrebno da ponuĊaĉ
ima dozvolu nadležnog organa, s obzirom da je takva dozvola posebnim propisom odreĊena kao
obavezna. Znaĉajno je da dozvola koju ponuĊaĉ treba da dostavi mora biti važeća, s tim da u ovom
sluĉaju nije bitan momenat izdavanja dozvole. Iz navedenih razloga, prilikom saĉinjavanja
konkursne dokumentacije, naruĉilac 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 naĉin dokazivanja važenja dozvole.
5)
PonuĊaĉ je dužan da pri sastavljanju ponude izriĉito 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 (ĉl. 75. st.
2. Zakona).
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1.4. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, svaki ponuĊaĉ iz grupe ponuĊaĉa, mora da ispuni obavezne
uslove iz ĉlana 75. stav 1. taĉ. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
Uslov iz ĉlana 75. stav 1. taĉ. 5) Zakona, dužan je da ispuni ponuĊaĉ iz grupe ponuĊaĉa 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, ponuĊaĉdokazuje dostavljanjem Izjave (Obrazac izjaveponuđača,
dat je u poglavlju V odeljak 3.),kojom pod punom materijalnom i kriviĉnomodgovornošću potvrĊuje
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 ponuĊaĉima kako da saĉine ponudu.
Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuĊaĉa ,overena peĉatom 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 ponuĊaĉa, Izjava mora biti potpisana od strane
ovlašćenoglica svakog ponuĊaĉa iz grupe ponuĊaĉa,overena peĉatom i overena kod nadležnog
državnog organa.
Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem,ponuĊaĉ je dužan da dostavi
IzjavupodizvoĊaĉa (Obrazac izjave podizvođača, dat je u poglavlju V odeljak 3.), potpisanu od
strane ovlašćenog lica podizvoĊaĉa ,overenu peĉatom i overenu kod nadležnog državnog organa.
Naruĉilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traţi od ponuĊaĉa, ĉija je ponuda
ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza o
ispunjenosti uslova.
Ako ponuĊaĉ 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.
PonuĊaĉ nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama
nadležnih organa.
PonuĊaĉ 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 naĉin.
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OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ĈL. 75. I 76. ZAKONA
U skladu sa ĉlanom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i kriviĉnom odgovornošću,
kao zastupnik ponuĊaĉa, dajem sledeću
IZJAVU
PonuĊaĉ_____________________________________________ [navesti naziv ponuđača] u
postupku javne nabavke broj 005/16 – nabavka dobara-kancelarijski nameštaj po meri, ispunjava sve
uslove iz ĉl. 75. i 76. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za
predmetnu javnu nabavku, i to:
1. PonuĊaĉ je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2. PonuĊaĉ i njegov zakonski zastupnik nisu osuĊivani za neko od kriviĉnih dela kao ĉlan
organizovane kriminalne grupe, da nije osuĊivan za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela
protiv životne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare;
3. PonuĊaĉje izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima
Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji);
4. PonuĊaĉ je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i
uslovima rada, zaštiti životne sredine i nije mu izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na
snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponude;

Potpis
ovlašćenog lica ponuĊaĉa
Dana ______________

M.P.

______________________________________

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa,Izjava mora biti potpisana od
straneovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača,overena pečatom i overena kod
nadležnogdržavnog organa (overen potpis u sudu, opštini ili kod drugog nadležnog organa).
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Izjava podizvoĊaĉa o ispunjavanju uslova iz ĉl. 75. Zakona u postupku javne
nabavke

U skladu sa ĉlanom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i kriviĉnom odgovornošću,
kao zastupnik podizvoĊaĉa, dajem sledeću
IZJAVU
PodizvoĊaĉ____________________________________________[navesti
nazivpodizvođača] u postupku javne nabavke broj 005/16–nabavka dobara-kancelarijski nameštaj po
meriispunjava sve uslove iz ĉl. 75. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom
za predmetnu javnu nabavku, i to:
1. PodizvoĊaĉ je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2. PodizvoĊaĉ i njegov zakonski zastupnik nisu osuĊivani za neko od kriviĉnih dela kao ĉlan
organizovane kriminalne grupe, da nije osuĊivan za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela
protiv životne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare;
3. PodizvoĊaĉ 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 podizvoĊaĉa
Dana ______________

M.P.

______________________________________

Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem, Izjava mora biti potpisana od
straneovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača,overena pečatom i overena kod
nadležnogdržavnog organa (overen potpis u sudu, opštini ili kod drugog nadležnog organa).
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VI UPUTSTVO PONUĐAĈIMA KAKO DA SAĈINE PONUDU
1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena
PonuĊaĉ podnosi ponudu na srpskom jeziku.
2. Naĉin na koji ponuda mora da bude saĉinjena
PonuĊaĉ 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 poleĊini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuĊaĉa.

U sluĉaju da ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, na koverti je potrebno naznaĉiti da se radi o
grupi ponuĊaĉa i navesti nazive i adresu svih uĉesnika 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 005/16–nabavka
dobarakancelarijski
nameštaj
po
meri
NE
OTVARATI”.
Ponuda
se
smatrablagovremenomukoliko je primljenaodstranenaruĉioca do 16.05.2016.godine do 09 ĉasova, a
javnootvaranjeće se sprovestiistogdana u 09:30 ĉasova.
Naruĉilac će, po prijemu odreĊene 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 naruĉilac će ponuĊaĉu predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi
o prijemu naruĉilac će navesti datum i sat prijema ponude.
Ponuda koju naruĉilac nije primio u roku odreĊenom 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
punommaterijalnom i kriviĉnom odgovornošću potvrĊuje da ispunjava uslove za uĉešće u
postupku javne nabavke iz ĉl. 75. i 76. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom, i
dokaze o
1. popunjen, potpisan i overen obrazac ponude,
2. potpisanu i overenu menicu,
3. popunjeno, potpisano i overeno meniĉno ovlašćenje,
4. fotokopiju potvrde o registraciji menice,
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6. fotokopiju OP obrasca ponuĊaĉa
7. fotokopiju kartona deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa raĉuna
ponuĊaĉa
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 PonuĊaĉ ne dostavi neki od dokumenata propisanih taĉkama 6. i/ili 7. Naruĉilac nije
dužan da odbije takvu ponudu.
Ukoliko ponuĊaĉi podnose zajedniĉku ponudu, grupa ponuĊaĉa može da se opredeli da
obrasce date u konkursnoj dokumentaciji potpisuju i peĉatom overavaju svi ponuĊaĉi iz grupe
ponuĊaĉa ili grupa ponuĊaĉa može da odredi jednog ponuĊaĉa iz grupe koji će potpisivati i peĉatom
overavati obrasce date u konkursnoj dokumentaciji, izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje
izjava pod materijalnom i kriviĉnom 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 ponuĊaĉa iz grupe ponuĊaĉa. U sluĉaju da se ponuĊaĉi opredele da jedan ponuĊaĉ iz grupe
potpisuje i peĉatom overava obrasce date u konkursnoj dokumentaciji (izuzev obrazaca koji
podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i kriviĉnom odgovornošću), navedeno treba
definisati sporazumom kojim se ponuĊaĉi iz grupe meĊusobno i prema naruĉiocu 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 ponuĊaĉ može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na
naĉin koji je odreĊen za podnošenje ponude.
PonuĊaĉ je dužan da jasno naznaĉi 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 005/16 – nabavka dobara-kancelarijski nameštaj po
meri-NE OTVARATI” ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku broj 005/16 – nabavka dobara-kancelarijski nameštaj
po meri-NE OTVARATI” ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku broj 005/16 – nabavka dobara– kancelarijski nameštaj
po meri-NE OTVARATI” ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku – broj 005/16 – nabavka dobara-kancelarijski
nameštaj po meri-NE OTVARATI”.
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Na poleĊini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuĊaĉa. U sluĉaju da ponudu
podnosi grupa ponuĊaĉa, na koverti je potrebno naznaĉiti da se radi o grupi ponuĊaĉa i navesti
nazive i adresu svih uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuĊaĉ ne može da povuĉe niti da menja svoju
ponudu.
6. Uĉestvovanje u zajedniĉkoj ponudi ili kao podizvoĊaĉ
PonuĊaĉ može da podnese samo jednu ponudu.
PonuĊaĉ koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da uĉestvuje u zajedniĉkoj
ponudi ili kao podizvoĊaĉ, niti isto lice može uĉestvovati u više zajedniĉkih ponuda.
U Obrascu ponude (poglavlje VII), ponuĊaĉ navodi na koji naĉin podnosi ponudu, odnosno
da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedniĉku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem.
7. Ponuda sa podizvoĊaĉem
Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem dužan je da u Obrascu ponude (poglavlje
VII) navede da ponudu podnosi sa podizvoĊaĉem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji
ćepoveriti podizvoĊaĉu, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti
preko podizvoĊaĉa.
PonuĊaĉ u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvoĊaĉa, ukoliko će delimiĉno
izvršenje nabavke poveriti podizvoĊaĉu.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zakljuĉen izmeĊu naruĉioca i ponuĊaĉa koji podnosi
ponudu sa podizvoĊaĉem, taj podizvoĊaĉ će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.
PonuĊaĉ je dužan da za podizvoĊaĉe 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.).
PonuĊaĉ u potpunosti odgovara naruĉiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke,
odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvoĊaĉa.
PonuĊaĉ je dužan da naruĉiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvoĊaĉa, radi
utvrĊivanja ispunjenosti traženih uslova.
8. Zajedniĉka ponuda
Ponudu može podneti grupa ponuĊaĉa.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, sastavni deo zajedniĉke ponude mora biti
sporazum kojim se ponuĊaĉi iz grupe meĊusobno i prema naruĉiocu obavezuju na izvršenje javne
nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz ĉlana 81. st. 4. taĉ. 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 ponuĊaĉa pred naruĉiocem, 
ponuĊaĉu koji će u ime grupe potpisivati obrasce iz konkursne dokumentacije, ukoliko ih
neće potpisivati svi ponuĊaĉi iz grupe, 
ponuĊaĉu koji će u ime grupe ponuĊaĉa potpisati ugovor, 
ponuĊaĉu koji će u ime grupe ponuĊaĉa dati sredstvo obezbeĊenja, 
ponuĊaĉu koji će izdati raĉun, 
raĉunu na koji će biti izvršeno plaćanje, 
obavezama svakog od ponuĊaĉa iz grupe ponuĊaĉa za izvršenje ugovora.
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Grupa ponuĊaĉa 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.).
PonuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa odgovaraju neograniĉeno solidarno prema naruĉiocu.
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za raĉun 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 neogranipĉeno solidarno odgovaraju zadrugari.
9. Naĉin i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi
prihvatljivost ponude
9.1.Zahtevi u pogledu naĉina, roka i uslova plaćanja.
Vrednost ugovorenih usluga će se isplaćivati u roku od 45 dana od dana dostavljanja raĉuna za
pružene usluge Naruĉiocu. U sluĉaju da Naruĉilac ne plati raĉun do dva dana pre isteka roka,
Pružalac usluge je dužan da dva dana pre isteka roka obavesti finansijku službu Naruĉioca o
neizmirenim obavezama, i da po potrebi ponovo fakturiše neplaćene raĉune.
Plaćanje se vrši uplatom na raĉun ponuĊaĉa.
PonuĊaĉu nije dozvoljeno da zahteva avans.

9.2. Zahtevi u pogledu garantnog
rokaNema 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 sluĉaju isteka roka važenja ponude, naruĉilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od
ponuĊaĉa produženje roka važenja ponude.
PonuĊaĉ koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.
10. Valuta i naĉin 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
uraĉunatim svim troškovima koje ponuĊaĉ ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će
seza ocenu ponude uzimati u obzir zbir cena bez poreza na dodatu vrednost iz specifikacije,
odnosno poglavlja III VRSTA KVALITET I OPIS USLUGE .
Jediniĉne cene su fiksne i ne mogu se menjati.
Ako je u ponudi iskazana neuobiĉajeno niska cena, naruĉilac će postupiti u skladu sa ĉlanom
92. Zakona.
Ako ponuĊena cena ukljuĉuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuĊaĉ 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, naĉinu podnošenja, visini i rokovima obezbeĊenja
ispunjenja obaveza ponuĊaĉa
12. 1. PonuĊaĉ je dužan da u ponudi dostavi sredstvo finansijskog obezbeĊenja 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. PonuĊaĉ je dužan da popuni
podatke o remitentu- poveriocu u polju menice posle reĉi „po naredbi“, i to reĉima „Elektronskog
fakulteta u Nišu“. 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 naznaĉenim iznosom od 10% od ukupne cene osiguranja. Ukoliko ponuĊaĉ 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 može pozvati ponuĊaĉa da
propisno popuni podatke ili da dostavi novu propisno popunjenu menicu, u roku koji ne može biti duži
od dva dana od dana prijema Naruĉioĉevog poziva putem elektronske pošte. Ukoliko ponuĊaĉ u
propisanom roku ne dostavi novu menicu ili ne izvrši tražene ispravke, Naruĉilac 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. ponuĊaĉ nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuĉe, opozove ili izmeni svoju ponudu;
2. ponuĊaĉ 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. ponuĊaĉ kome je dodeljen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci;
4. ponuĊaĉ kome je dodeljen ugovor ne podnese sredstvo obezbeĊenja za dobro izvršenje posla
u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Naruĉilac će vratiti menice ponuĊaĉima sa kojima nije zakljuĉen ugovor, po zakljuĉenju
ugovora sa izabranim ponuĊaĉem.
Ukoliko ponuĊaĉ ne dostavi sredstvo obezbeĊenja ponuda će biti odbijena.
12.2. Izabrani ponuĊaĉ pre potpisivanja ugovora dostavlja sredstvo finansijskog obezbeĊenja
za dobro izvršenje posla i to sopstvenu menicu koja je popunjena na iznos od 10% od ukupnecene
osiguranja, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke
Srbije.PonuĊaĉ je dužan da popuni podatke o remitentu- poveriocu u polju menice posle reĉi „po
naredbi“, i to reĉima: „Elektronskog fakulteta u Nišu“. Menica mora biti overena peĉatom i
potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i
overeno
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meniĉno ovlašćenje – pismo (obrazac će biti dostavljen uz poziv za zakljuĉenje ugovora), sa
naznaĉenim iznosom 10% od ukupne cene osiguranja. Ukoliko ponuĊaĉ 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 ponuĊaĉa da propisno
popuni podatke ili da dostavi novu propisno popunjenu menicu, u roku koji ne može biti duži od dva
dana od dana prijema Naruĉioĉevog poziva putem elektronske pošte. Ukoliko ponuĊaĉ u
propisanom roku ne dostavi novu menicu ili ne izvrši tražene ispravke, Naruĉilac 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 sluĉajevima
predviĊenim ugovorom o javnoj nabavci.
13. Zaštita poverljivosti podataka koje naruĉilac stavlja ponuĊaĉima na
raspolaganje, ukljuĉujući i njihove podizvoaĊaĉe
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 nae-mailradica.stankovic@elfak.ni.ac.rs) tražiti
od naruĉioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem pnude, 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 005/16 – nabavka dobarakancelarijski nameštaj po meri“.
Ako naruĉilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre
istekarokazapodnošenjeponuda, dužan je da produžirokzapodnošenjeponudaiobjaviobaveštenje o
produženjurokazapodnošenjeponuda.
Po isteku roka predviĊenog 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 postupkujavnenabavkevrši se iskljuĉivonanaĉinodreĊenĉlanom 20.
Zakona.
15. Dodatna objašnjenja od ponuĊaĉa posle otvaranja ponuda i kontrola kod
ponuĊaĉa odnosno njegovog podizvoĊaĉa
Posle otvaranja ponuda naruĉilac moţe prilikom struĉne ocene ponuda da u pisanom obliku
zahteva od ponuĊaĉa dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu,
vrednovanjuiuporeĊivanjuponuda, a može da vršikontrolu (uvid) kod ponuĊaĉa, odnosno njegovog
podizvoĊaĉa (ĉlan 93. Zakona).
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Ukoliko naruĉilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu
(uvid) kod ponuĊaĉa, odnosno njegovog podizvoĊaĉa, naruĉilac će ponuĊaĉu ostaviti primerenirok
da postupipopozivunaruĉioca, odnosno da omogućinaruĉiocu kontrolu (uvid) kod ponuĊaĉa, kao i
kod njegovog podizvoĊaĉa.
UkolikoponuĊaĉ
ne
postupinanaĉini
Naruĉilacmožeodbitinjegovu ponudu.

u

rokupropisanimprethodnimstavom,

Naruĉilac može uz saglasnost ponuĊaĉa da izvrši ispravke raĉunskih grešaka uoĉenih
prilikom razmatranja ponude po okonĉanom postupku otvaranja.
U sluĉaju razlike izmeĊu jediniĉne i ukupne cene, merodavna je jediniĉna cena.
Ukoliko se ponuĊaĉ ne saglasi sa ispravkom raĉunskih grešaka, naruĉilac će njegovu ponudu
odbiti kao neprihvatljivu.
16. Dodatno obezbeĊenje ispunjenja ugovornih obaveza ponuĊaĉa koji se nalaze na
spisku negativnih referenci
PonuĊaĉ 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 ponuĊaĉu bude dodeljen ugovor, dužan je da
prezakljuĉenja ugovora preda naruĉiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, kojaće
bitisa 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 konaĉno 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 ponuĊena cena“
18. Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naruĉilac 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.
postojeidentiĉneponudepristupiće se sistemužrebanja.

Ako

i

tada

19. Poštovanje obaveza koje proizilaze iz važećih propisa
PonuĊaĉ je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod kriviĉnom 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 ponuĊaĉ.
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21. Naĉin i rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuĊaĉa
Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuĊaĉ, odnosno svako zainteresovano 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 naruĉioca protivno odredbama Zakona o javnim nabavkama (u
daljem tekstu: podnosilac zahteva).
Zahtev za zaštitu prava podnosi se naruĉiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republiĉkoj 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 preporuĉenom pošiljkom sa povratnicom.
Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naruĉioca,
osim ako Zakonom o javnim nabavkama nije drugaĉije odreĊeno.
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 naruĉioca najkasnije sedam
dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na naĉin dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u
skladu sa ĉlanom 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ukazao naruĉiocu na eventualne nedostatke i
nepravilnosti, a naruĉilac iste nije otklonio.
Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naruĉilac preduzme pre isteka roka za podnošenje
ponuda, a nakon isteka roka iz stava 4. ovog odeljka (rok iz stava 3. ĉlana 149. ZJN), smatraće se
blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora (odnosno odluke o zakljuĉenju okvirnog sporazuma), i odluke o
obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana objavljivanja odluke na
Portalu javnih nabavki (a pet dana u postupku donošenja odluke o dodeli ugovora na osnovu okvirnog
sporazuma u skladu sa ĉlanom 40a Zakona o javnim nabavkama).
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naruĉioca 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. ĉlana 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 naruĉioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao
znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

17

Naruĉilac 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.
Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na raĉun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od:
2) 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije
veća od 120.000.000 dinara;
3) 250.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako je procenjena vrednost
veća od 120.000.000 dinara;
4) 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost
nije veća od 120.000.000 dinara;
5) 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako zbir procenjenih
vrednosti svih osporenih partija nije veća od 120.000.000 dinara, ukoliko je nabavka oblikovana po partijama;
6) 0,1% procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno ponuĊene cene ponuĊaĉa kojem je dodeljen ugovor,
ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veća od 120.000.000
dinara;
7) 0,1% zbira procenjenih vrednosti svih osporenih partija javne nabavke, odnosno ponuĊene cene ponuĊaĉa
kojima su dodeljeni ugovori, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta
vrednost veća od 120.000.000 dinara.

Broj raĉuna: (broj- 840-30678845-06),
Poziv na broj: (broj ili oznaka javne nabavke),
Svrha plaćanja: ZZP, Naziv naruĉioca, broj ili oznaka javne nabavke
Korisnik: Budžet Republike Srbije.
Postupak zaštite prava u psotupcima javnih nabavki propisan je ĉl. 138. do 167. ZJN.

22. Rok u kojemćeugovorbitizakljuĉen
Ugovor o javnoj nabavci će biti zakljuĉen sa ponuĊaĉem kojem je dodeljen ugovor u roku od
8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz ĉlana 149. Zakona.
U sluĉaju da je podneta samo jedna ponuda naruĉilac moţe zakljuĉiti ugovor pre isteka roka
za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa ĉlanom 112. stav 2. taĉka 5) Zakona.
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VII OBRAZAC PONUDE
Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku broj 005/16–
nabavka dobara-kancelarijski nameštaj po meri.
1)opšti podaci o ponuĊaĉu
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 PODIZVOĐAĈEM
V) KAO ZAJEDNIĈKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi
sapodizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) podaci o podizvoĊaĉu
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 uĉesniku u zajedniĉkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuĊaĉi koji podnose zajedniĉku
ponudu, a ukoliko ima veći broj uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi od mesta predviĊenih u tabeli, potrebno je da se navedeni
obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuĊaĉa koji je uĉesnik u zajedniĉkoj
ponudi.
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5) cena i ostali relevantni podaci
Rok i naĊin plaćanja

U celosti do 45 dana od dana dostavljanja facture

Rok važenja ponude

__ dana (ne kraći od 30 dana)
__ dana

--

Rokisplateštete
Ukupna cena bez PDV-a
st
Ukupna cena sa PDV-om

_______ dinara bez PDV-a
_______ dinara sa PDV-om

Potpis
ovlašćenog lica ponuĊaĉa
Dana ______________

M.P.

______________________________________

Napomene:Obrazac ponude ponuĊaĉmora da popuni, overi peĉatom i potpiše, ĉime potvrĊuje da su taĉni podaci
koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuĊaĉi podnose zajedniĉku ponudu, grupa ponuĊaĉa može da se opredeli
da obrazac ponude potpisuju i peĉatom overavaju svi ponuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa ili grupa ponuĊaĉa može da odredi
jednog ponuĊaĉa iz grupe koji će popuniti, potpisati i peĉatom 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 broj 005/16
Zakljuĉen dana _______________________, izmeĊu:
1.

ELEKTRONSKOG FAKULTETA U NIŠU
Aleksandra Medvedeva broj 14,
Niš PIB 100232259
MB 07215240
kogazastupadekan prof. dr Dragan
Janković (u daljem tekstu: Naruĉilac) s
jedne strane,

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
124/12,68/15) i podzakonskih akata kojima se ureĊuje postupak javne nabavke, sproveo
postupak javne nabavke, broj 005/16, ĉiji je predmet nabavka dobara-kancelarijski nameštaj
po meri
da je Pružalac usluga dostavio ponudu, broj _______________ od _____2016 godine, sa
odgovarajućim prilozima
da je Naruĉilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj __________________ od
_______2016. godine.
Ĉlan 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka dobara-kancelarijski namestaj po meri, za potrebe
Elektronskog fakulteta u Nišu, (u daljem tekstu: usluga), prema konkursnoj dokumentaciji
Naruĉioca, broj
__________________ i prihvaćenoj ponudi IzvoĊaĉa, broj ______________ od __________.2016.
godine, kojeĉinesastavnideoovog ugovora.

22

ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU
_____________________________________________________________________________
Ĉlan 2.
Cena usluge iz ĉlana 1. ovog ugovora, iznosi_______ dinara bez PDV-a , odnosno,
_____________ dinara sa uraĉunatim PDV-om.Ugovorne strane saglasno izjavljuju da je cena
dobara koje su predmet ovog Ugovora po specifikaciji fiksne i one se ne mogu menjati do kona
ĉne realizacije ugovora.
Ĉlan 3.
Izvršilac se obavezuje da uslugu koja je predmet ovog ugovora, izvrši, na visokom
profesionalnom nivou, struĉno i kvalitetno, u ugovorenom roku, u skladu sa ponudom, konkursnom
dokumentacijom.
Ukoliko
Pružalacusluga
ne
postupinanaĉinpropisanpredhodnimstavomovogĉlana,
Naruĉilacimapravo da raskine ugovor i da naplati ugovornu kaznu u vrednosti od 10% od ukupne
ugovorenecenebez PDV-a.
Ĉlan 4.
Naruĉilac se obavezuje da plaćanje dobara iz ĉlana 1. ovog ugovora izvrši na tekući raĉun
Izvršioca, broj: ____________________, kod ____________________ banke, u roku od 45 dana, od
dana prijema fakture.
Ĉlan 5.
Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana može, u pisanoj formi, da otkaţe
ugovor, pre isteka roka iz stava 1. ovogĉlana, uzotkaznirok od 30 (trideset) dana.
Ĉlan 6.
Ugovorne strane su saglasne da se na sve meĊusobne odnose, koji nisu definisani ovim
ugovorom, neposredno primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i propisa koji regulišu
materiju osiguranja.
Ĉlan 7.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove rešavaju sporazumno.
Ukoliko to nije moguće, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu.
Ĉlan 8.
Ovaj ugovor saĉinjen je u 4 (ĉetiri) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana
zadrţava po 2 (dva) primerka
Za Naruĉioca
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 ĉlanom 88. stav 1. Zakona, ponuĊaĉ__________________________
[navestinaziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako
sledi utabeli:
VRSTA TROŠKA

IZNOS TROŠKA U RSD

UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi iskljuĉivo ponuĊaĉ i ne može tražiti od
naruĉioca naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naruĉioca, naruĉilac je
duţan da ponuĊaĉu nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izraĊeni u skladu
satehniĉkim specifikacijama naruĉioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeĊenja,
poduslovom da je ponuĊaĉ tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno
Potpis
ovlašćenog lica ponuĊaĉa
Dana ______________
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X OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa ĉlanom 26. Zakona, (naziv ponuđača-_____________________________________________)

daje sledeću:

IZJAVU
O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i kriviĉnom odgovornošću potvrĊujem da sam ponudu u postupku
javne nabavke broj 005/16–nabavka dobara-kancelarijski nameštaj po meri, podneo nezavisno,
bezdogovora sa drugim ponuĊaĉima ili zainteresovanim licima.

Potpis
ovlašćenog lica ponuĊaĉa
Dana ______________

M.P.

______________________________________

Napomena: u sluĉaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj
ponudi,naruĉulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija
nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuĊaĉu, odnosno zainteresovanom licu izreći meru
zabrane uĉešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuĊaĉ, odnosno zainteresovano lice
povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se ureĊuje zaštita
konkurencije. Mera zabrane uĉešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda
konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu ĉlana 82. stav 1. taĉka 2) Zakona.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa,Izjava mora biti potpisana od strane
ovlašćenoglica svakog ponuĊaĉa iz grupe ponuĊaĉa i overena peĉatom.

25

ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU
____________________________________________________________________________

XI OBRAZAC MENIĈNOG OVLAŠĆENJA
DUŢNIK: ____________________
Sedište: _______________________
Matiĉni broj: _________________________
PIB: _______________________
Tekući raĉun: _________________________
Kod banke: __________________________
IZDAJE

MENIĈNO OVLAŠĆENJE ZA OZBILJNOST PONUDE
u postupku javnenabavkebroj005/16–kancelarijskinameštaj po meri
Predajemo 1 (jednu) sopstvenu menicu, serije _______________ iovlašćujemoElektronskifakultet u
Nišu, kaoPoverioca, da predatumenicumožepopunitinaiznos 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, možeizvršitinaplatusasvihraĉunaDužnika, ukolikoDužnik:
1. ponuĊaĉnakonistekarokazapodnošenjeponudapovuĉe, opozoveiliizmenisvoju ponudu;
2. ukolikoponuĊaĉĉija je ponudanaosnovuizveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, u roku
od pet dana od dana prijema pisanog poziva Naruĉioca ne dostavi na uvid original ili overenu
kopijusvihilipojedinihdokazakojeNaruĉilaczahteva,
3. ponuĊaĉkome je dodeljen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci;
4. ponuĊaĉkome je dodeljen ugovor ne podnese sredstvo obezbeĊenja 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 raĉuna, kao i
da podneti nalog za naplatu zavede u raspored ĉekanja u sluĉaju da na raĉunu uopšte nema ili nema dovoljno
sredstava ili zbog poštovanjaprioriteta u naplatisaraĉuna. Dužnik se odriĉe prava na povlaĉenje ovog
ovlašćenja, na opoziv ovog ovlašćenja, na stavljanje prigovora na zaduženje i na storniranje po ovom osnovu
za naplatu.
Menica je važeća i u sluĉaju da doĊe do promene lica ovlašćenog za zastupanje i raspolaganje
sredstvima na tekućem raĉunu Dužnika, statusnih promena, osnivanja novih pravnih subjekata od strane
Dužnika. Menica je potpisana odstraneovlašćenoglicazazastupanje, ĉiji se potpisnalazi u OP obrascu
Dužnika.
Na menici je stavljen peĉat i potpis izdavaoca menice-trasanta.

M.P.

Dana ________2016. godine, u ________________.
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Dužnik - izdavalac menice
______________________
Potpis ovlašćenog lica za zastupanje

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.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:

Услуге ресторана -ПАРТИЈА I-Јела са роштиља и рибљи специјалитети

Уговорена вредност:

Уговорена вредност 3.987,50 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2016.г

Датум закључења уговора:

19.04.2016.г.

Основни подаци о добављачу:
КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”, из Ниша, ул. Првомајска 49, Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Зорислав Станковић

Период важења уговора:

Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са 15.12.2016. године. Спецификација која је саставни део конкурсне документације представља
оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати у складу са новонасталим потребама.

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:

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ЗА ЈН бр . 005/16 - намештај по мери

У тендеру који се тиче набаке канцеларијских столова нисте назначили да ли су столови са
фиокама или не. Како би смо у потпуности одговорили и задовољили Ваше потребе молимо Вас да
нам у што краћем року одговорите да ли су столови без или са фиокама.
Унапред захвални.

ОДГОВОР

Поштовани, канцеларијски столови су без фиока.

PITANJE

Dimenzije 140x185x35 police pod rednim brojem 5 je nejasna . Da li je 140 visina ili duzina i koliko polica
se stavljaju jer naznaceni otvor od 38cm se nikako ne uklapa u podelu police.

ODGOVOR

Poštovani, 140 je sirina, a sto se tice polica razmak izmedju njih treba da bude od 33 do 38 cm pa koliko
stanu.

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, 68/15), 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: Намештај по мери
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр . 005/16 су добра – намештај по мери за
потребе Електронског факултета у Нишу.
Назив и ознака из општег речника набавке: 39130000-канцеларијски намештај
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 се подносе до 16.05.2016. године до 09:00 часова,
препорученом пошиљком или лично, на адресу наручиоца: Универзитет у Нишу, Електронски
факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте
обавезно навести назив подносиоца понуде, тачну адресу и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране наручиоца најкасније до 16.05.2016.
године до 09:00 часова.
Неблаговремено достављене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка
отварања понуда, вратити неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин
који је одређен у конкурсној документацији
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана 16.05.2016.
године у 09:30 часова , на Електронском факултету у Нишу у ул. Александра Медведева
бр.14(канцеларија 104). Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице,
а активно могу учествовати само законски заступници и овлашћени представници понуђача

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да
Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања
понуда. Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте
и матични број, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има
право само на присуство и не може предузимати активне радње у поступку (потписивање
записника, истицање приговора на отварање понуда и друго).
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 20 дана од
дана отварања понуда. Наведену одлуку Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3
(три) дана од дана њеног доношења.
Лице за контакт: Радица Станковић, службеник за јавне набавке, 018/529-612.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Добра
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:
Намештај по мери за потребе Електронског факултета у Нишу.
Назив и ознака из општег речника набавке: 39130000-канцеларијски намештај

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

Услуге ресторана -ПАРТИЈА I-Јела са роштиља и
рибљи специјалитети

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

Уговорена вредност 3.987,50 динара

Разлог за продужење рока:
Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
2

Време и место отварања понуда / пријава:
5.341,67

Лице за контакт:

Остале информације:
5.341,67

3.987,50

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОБРА
(МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ)
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 006/16

Април, 2016. 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 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. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке бр. 08/03-006/16 од 30.03.2016.године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку бр. 08/03-006/16-001 од 30.03.2016. године. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
ЈН бр.006/16
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 34
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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. 11) 18000 НИШ

ПОНУДА
за јавну набавку мале вредности добара-остали материјал за одржавање хигијене
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 006/16

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 006/16 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. 006/16 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 06.04.2016. године за подношење понуда у поступку јавне набавке
мале вредности добара-остали материјал за одржавање хигијене за потребе Електронског
факултета у Нишу.
ЈН бр. 006/16

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. 11) најкасније дана
15.04.2016. године до 09:00 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу понуде, односно
15.04.2016. 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. 11),
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. 11).
„Измена понуде за поступак јавне набавке добара, број 006/16– остали материјал за одржавање
хигијене за потребе Електронског факултета за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Допуна понуде за поступак јавне набавке добара, број 006/16– 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 006/16 – 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 006/16 – 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 цени
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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.
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:
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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. 006/16 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 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.
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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.

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:
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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ...................(навести дозволу за обављање делатности
која је предмет јавне набавке);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
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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.
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, 006/16, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:


Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;



Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;



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);



Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.



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. 006/16 , поднео
потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. 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. 006/16 испуњавају посебно 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).



Понуђач и подизвођач/и овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке мале вредности
добара-остали материјал за одржавање хигијене за потребе на Електронском факултету у
Нишу, ЈН бр. 006/16 , поднели потпуно независно и без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.
.

20

Дана ____. ____. 2016. 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. 006/16, испуњавају посебно све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:


Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;



Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;



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);



Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде а да заједно испуњавају
додатне услове прописане чл. 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

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. 006/16, подносе потпуно независно и без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
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Дана ____. ____. 2016. 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.
08/03-006/16 од
30.03.2016. године, ЈН бр. 006/16

НАЗИВ АРТИКЛА

количи

Јед.м

Цена по

на

ере

ј.мере.

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А

Течни сапун

220

литар

Тоалет сапун 75 гр

240

ком

Крема за руке 110 мл

140

ком

Освеживач просторија сп

60

ком

реј 300мл
Освеживач просторија Гл

60

аде 150гр (или одговарај

ком

ући)
Доместос 750мл (или одг

60

ком

400

ком

100

ком

Течни вим 750мл

400

ком

Мер за стакло 750мл (ил

400

ком

300

ком

Хигијенске рукавице

700

пар

Убруси за руке-кутија

60

Кут.

250

ком

оварајући)
Мр. Пропер за подове
750 мл (или одговарајући
)
Пронто за подове 750мл
(или одговарајући)

и одговарајући)
Мер за стакло-распршив
ач 750мл (или одговарају
ћи)

(двослојни, бели,250 ком.
15/1)
Магична крпа
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ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

Кесе за смеће - 120 лит

7000

ком

Кесе за смеће – 30 лит.

4000

ком

Течност за судове 1лит.

50

ком

Мер вц санитар 750мл(ил

400

ком

100

ком

Магична крпа

100

ком

Прашак за машинско пра

100

кг

200

ком

4

кут

850

ком

Панол паста

40

ком

Зогер комплет

50

ком

Уметак за зогер

30

ком

Корпа за одпатке-жичана

20

ком

40

ком

и одговарајући)
Абразивни сунђер (сунђе
р за суђе-мањи)

ње
Прашак за ручно прање
250 гр
Таблете за машину за су
ђе 2x14 ком
Тоалет папир ролна (дво
слојни, 150 листића)

,стандардне димензије
Метла за домаћинство(п
ластична дршка)

УКУПНО без ПДВ-а:
ПДВ (20%):
УКУПНО са ПДВ-ом:
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Понуда бр. ___________ од ____.____. 2016. 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 ____. ____. 2016. 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,
68/15), 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 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. 08/03-006/16 од 30.03.2016. године, ЈН бр. 006/16, 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, 68/15). 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 ________ 2016. 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 _________ 2016. 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)

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. 08/03-006/16 од 30.03.2016. године, ЈН
бр.006/16.
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 ____. ____. 2016. 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.006/16
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_____._____.2016.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-остали материјал за одржавање хигијене за
потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-006/16 oд
30.03.2016.године, ЈН бр. 006/16, 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 ____. ____. 2016. 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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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, 68/15), 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. 006/2016 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 15.04.2016.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
15.04.2016.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:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.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:

Услуге ресторана -ПАРТИЈА I-Јела са роштиља и рибљи специјалитети

Уговорена вредност:

Уговорена вредност 3.987,50 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена
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Број примљених понуда:

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2016.г

Датум закључења уговора:

19.04.2016.г.

Основни подаци о добављачу:
КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”, из Ниша, ул. Првомајска 49, Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Зорислав Станковић

Период важења уговора:

Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са 15.12.2016. године. Спецификација која је саставни део конкурсне документације представља
оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати у складу са новонасталим потребама.

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:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE, PO PARTIJAMA
NABAVKA DOBARA
ADMINISTRATIVNA OPREMA, PO PARTIJAMA, ZA POTREBE
ELEKTRONSKOG FAKULTETA U NIŠU
Broj
007/2016

NIŠ, april 2016. godine

Administrativna oprema

Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS” broj 124/12, 14/2015 I
68/2015), (u daljem tekstu: Zakon), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne
dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS”
broj 86/2015), Odluke o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke, po partijama, broj 08/03007/16 od 11.03.2016. godine, i Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje otvorenog
postupka javne nabavke, po partijama, broj 08/03-007/16-001 od 1 1 . 0 3 . 2 0 1 6 . 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
JAVNA NABAVKA BROJ 007/16
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 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, april 2016. godine

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

II

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke broj 007/16-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,
p a r t i j a b ro j 5 - E l e k t ro n s k a o p re m a
p a r t i j a b ro j 6 - Fo t o g ra f s k a o p re m a

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
XNetShelter SX 48U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure,Rack PDU,Basic,Zero
U,10A,230V, (15)C13,Fixed Shelf - 50lbs/23kg, Black,Netshelter SX Roof Fan Tray 208230 VAC 750mm,Toolless Cable Management Rings (Qty 10),Vertical Cable Manager
for NetShelter SX 600mm Wide 48U (Qty 2)

6U/19" rek orman nazidni Netiks W6606
90x55mm KANAL parapetni Kopos PK

3
1

1
2
50

Za partiju broj 2 – RAČUNARSKA OPREMA

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

10
10
5

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
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

4
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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-431
Qnap NAS TS-451U
DELL R320 1TB SATA, 8GB RAM (Intel Xeon E5)
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 G3250, H81, 8GB, 120GB SSD, CoolerMaster ATX 500W
PC WBS Intel Pentium DC G3250, H81, 8GB, 128GB SSD, LC Power ATX 500W, MS
Case
DELL Vostro 270 MT Core i5-3470, 4GB, 1TB, GT620, 1GB, DVD-RW, WLAN
HP 280 G1 MT/Intel i3-4160/4GB/500GB/Intel HD 4400/DVDRW
HP 490 G2 MT i7-4790 4GB 1TB W8/7p 300W, J4B04EA
DELL Latitude E5550 15.6" Intel Core i3-5010U 2.1GHz 4GB 500GB 4-cell Windows
7 Professional 64bit 3yr NBD
HP Pavilion 27-n121ny AiO 27" FHD IPS/i5-4460T/8GB/2TB/AMD R7 A360
4GB/DVDRW/FreeDOS (T1H44EA)
HP 250 G3 - J0X92EA
HP ProBook 450 G3 Intel i5-6200U/15.6"HD/4GB/1TB/AMD R7 M340
2GB/DVDRW/FreeDOS/torba/EN (P4N96EA)
HP ProBook 450 G3 Intel i7-6500U/15.6"HD/8GB/1TB/AMD R7 M340
2GB/DVDRW/FreeDOS/EN (P4P03EA)
LENOVO ThinkPad T540p - 20BE00B1YA
LENOVO G50-70 - 59431729
HP ProBook 450 G3 Intel i5-6200U/15.6"HD/4GB/500GB/HD Graphics
520/DVDRW/Win 10 Pro
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
HP 250 G4 i5-5200U/4GB/500GB/ HD Graphics/DVDRW/ FreeDOS
Apple iMac 27"
Raspberry PI3 Model B with case, PSU and Memory card
Apple iPad Air 16GB WiFi
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Apple New iPad mini retina

Za partiju broj 3 – Štampači

EPSON LQ-350 matricni štampac

3

EPSON LQ-630 matricni štampac

2

Štampač HP LASERJET M127fn

5

Štampač HP LASERJET P2035 CE461A

5

Štampač HP LASERJET M426fdw

4

Štampač HP OJ Pro 8600 Plus DN WiFi e-Ai

3

EPSON L850 ITS/ciss

1
Za partiju broj 4 – Mrežna oprema

XCisco Catalyst WS-C2960X-24TS-LL
Ubiquity UniFi AC Pro
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
Mikrotik LHG5
Mikrotik NetMetal 5
Ubiquity UniFi UAP Outdoor+
Ubiquity EdgeRouter POE

Mikrotik SXT 2
UbiquityToughSwitch PoE Pro TS-8-PRO
Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN
Mikrotik RB3011UiAS-RM
Mikrotik hEX PoE lite

Allied Telesis x510 24 Gigabit, 4SFP+, Basic License
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Za partiju broj 5 – Elektronska oprema
Watchguard M200 3year Sec bundle
FLUKE ES-SWUGD-V5
FLUKE GLD-S4013G

BATERIJE ZA UPS
UPS APC SmartUPS 1500 VA

1
1
1
20
2

Za partiju broj 6 –Fotografska oprema
VEGA EL S 300 elektricno platno
VEGA EL S 240 elektricno platno
VEGA EL S 200 elektricno platno
EPSON EB-X31 projektor
EPSON EB-520 projektor (short throw)
Vivotek MD7560X dome
HTC Vive VR PACK

1
1
1
3
3
2
1

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 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, ako
je takva dozvola predviđena posebnim propisom);

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, kao i da nema
zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. Zakona).

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova
1) Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona - Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno
izvod iz registra nadležnog Privrednog suda;
2) Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona - Dokaz: Pravna lica: 1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno
uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište
Administrativna oprema

predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za
krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja
mita, krivično delo prevare; 2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani
kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od
krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne
policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za
krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja
mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može
podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač
ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih. Preduzetnici i fizička
lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se
potvrđuje da 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 (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili
prema mestu prebivališta).
Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;
3) Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona - Dokaz: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede
da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je
izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da
se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.
Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;
4) Uslov iz čl. 75. st. 1. tač. 5) Zakona - Dokaz: (navesti dozvolu za obavljanje delatnosti koja je predmet
javne nabavke i naziv nadležnog organa za izdavanje dozvole), koju ponuđač dostavlja u vidu
neoverene kopije. Dozvola mora biti važeća.
5) Uslov iz člana čl. 75. st. 2. - Dokaz: Potpisan o overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u
poglavlju XI). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica
svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom. Uslov iz čl. 75. st. 2. Zakona u delu koji se
odnosi na nepostojanje zabrane delatnosti - Dokaz: Pravna lica: Potvrde privrednog i prekršajnog
suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne
registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom društvu izrečena mera
zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda;
Preduzetnici: Potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili
potvrda Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom
subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za
podnošenje ponuda Fizička lica: Potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane
obavljanja određenih poslova.
Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

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 (2012, 2013 i 2014 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.
Administrativna oprema

Ako ponuđač
neprihvatljiva.

ne dostavi sve zahtevane dokaze, njegova ponuda će biti odbijena kao

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.

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 007/16, 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 20.05.2016. 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 broj9).
- Kopiju/e sertifikata ISO 9001:2008

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. 007/16 – NE OTVARATI
”ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br. 007/16 – NE
OTVARATI”
„Opoziv ponude za javnu nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br. 007/16– NE
OTVARATI” ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku dobra – Administrativna oprema, JN br.
007/16 – 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.

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.

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 email.. 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 007/16”.
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
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 najkasnije sedam
dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva
u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama 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 deset dana od dana objavljivanja odluke na
Portalu javnih nabavki (a pet dana u postupku 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:
2) 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost
nije veća od 120.000.000 dinara;
3) 250.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako je procenjena vrednost
veća od 120.000.000 dinara;
4) 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost
nije veća od 120.000.000 dinara;
5) 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako zbir procenjenih
vrednosti svih osporenih partija nije veća od 120.000.000 dinara, ukoliko je nabavka oblikovana po
partijama;
6) 0,1% procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor,
ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veća od 120.000.000
dinara;
7) 0,1% zbira procenjenih vrednosti svih osporenih partija javne nabavke, odnosno ponuđene cene
ponuđača kojima su dodeljeni ugovori, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako
je ta vrednost veća od 120.000.000 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.
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

Obrazac 1.

.2016. godine za javnu nabavku dobra-U gra dn a op rema za potrebe E l e k t ro n s ko g fakulteta , JN broj
007/16.

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača
2) PONUDU PODNOSI:
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

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

3

2. LG klima inverter CA18AWR/S18AQU
3. NetShelter SX 48U 750mm Wide x

1

1200mm Deep Enclosure,Rack
PDU,Basic,Zero U,10A,230V,
(15)C13,Fixed Shelf - 50lbs/23kg,
Black,Netshelter SX Roof Fan Tray 208230 VAC 750mm,Toolless Cable
Management Rings (Qty 10),Vertical
Cable Manager for NetShelter SX 600mm
Wide 48U (Qty 2)

1

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

2

5. 90x55mm KANAL parapetni Kopos PK

Jed. cena

Cena bez
PDV-a

Cena sa PDVom

50

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:

bez
__________________________________________________________

) sa

uračunatim porezom na dodatu vrednost.
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: __

2016. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

VI

OBRAZAC PONUDE

Obrazac broj 1

ZA PARTIJU BROJ 2. RAČUNARSKA OPREMA
od
.2016. godine za javnu nabavku dobra- Računarska oprema za
potrebe Elektronskog fakulteta , JN broj 007/16.

Ponuda broj

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

X
količina

NAZIV ARTIKLA

Količina

Procesor Intel i3 4130

10

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

10
5
4
4
4

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

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

Jed. cena

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-431
Qnap NAS TS-451U
DELL R320 1TB SATA, 8GB RAM (Intel Xeon E5)
PSU CoolerMaster G550M 550W napajanje (RS-550-AMAAB1-EU) 3Y
PSU 550W
PSU Chieftec GPS-600A8 600W Full Smart series napajanje
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
2
10
20
10

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 G3250, H81, 8GB, 120GB SSD, CoolerMaster ATX 500W
PC WBS Intel Pentium DC G3250, H81, 8GB, 128GB SSD, LC Power ATX 500W, MS Case
DELL Vostro 270 MT Core i5-3470, 4GB, 1TB, GT620, 1GB, DVD-RW, WLAN
HP 280 G1 MT/Intel i3-4160/4GB/500GB/Intel HD 4400/DVDRW
HP 490 G2 MT i7-4790 4GB 1TB W8/7p 300W, J4B04EA
DELL Latitude E5550 15.6" Intel Core i3-5010U 2.1GHz 4GB 500GB 4-cell Windows 7
Professional 64bit 3yr NBD
HP Pavilion 27-n121ny AiO 27" FHD IPS/i5-4460T/8GB/2TB/AMD R7 A360
4GB/DVDRW/FreeDOS (T1H44EA)
HP 250 G3 - J0X92EA
HP ProBook 450 G3 Intel i5-6200U/15.6"HD/4GB/1TB/AMD R7 M340
2GB/DVDRW/FreeDOS/torba/EN (P4N96EA)
HP ProBook 450 G3 Intel i7-6500U/15.6"HD/8GB/1TB/AMD R7 M340
2GB/DVDRW/FreeDOS/EN (P4P03EA)
LENOVO ThinkPad T540p - 20BE00B1YA
LENOVO G50-70 - 59431729
HP ProBook 450 G3 Intel i5-6200U/15.6"HD/4GB/500GB/HD Graphics 520/DVDRW/Win 10
Pro
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
HP 250 G4 i5-5200U/4GB/500GB/ HD Graphics/DVDRW/ FreeDOS
Apple iMac 27"
Administrativna oprema

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
1

Raspberry PI3 Model B with case, PSU and Memory card
Apple iPad Air 16GB WiFi
Apple New iPad mini retina

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: __

2016. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

Računari i računarska oprema
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VI

OBRAZAC PONUDE

Obrazac broj 1

ZA PARTIJU BROJ 3. SERVERI I MREŽNA OPREMA Ponuda broj

od
.2016. godine za javnu nabavku dobra- Mrežna oprema za
potrebe Elektronskog fakulteta , JN broj 007/2016.

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

NAZIV
Cisco Catalyst WS-C2960X-24TS-LL

Količina

Jed. Cena

1
5
5
15
20
20
3
5
5
1
2
2
2
2
3
2
5
1

Ubiquity UniFi AC Pro
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
Miktotik LHG5
Mikrotik NetMetal 5
Ubiquity UniFi UAP Outdoor+
Ubiquity EdgeRouter POE

Mikrotik SXT 2
UbiquityToughSwitch PoE Pro TS-8-PRO
Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN
Mikrotik RB3011UiAS-RM
Mikrotik Hex PoE lite

Allied Telesis x510 24 Gigabit, 4SFP+, Basic License
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:
__________________________________________________________ ) sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

G
a
r
a
n
t
n
i
p
e
r
i
o
d
j
e
:
- _____________ meseci, od dana isporuke.

Cena bez PDV

(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: __

2016. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

ZA PARTIJU BROJ 4. ŠTAMPAČI
Ponuda broj

od
.2016. godine za javnu nabavku dobra-Šta mpa či
za potrebe E l e k t ro n s ko g fakulteta , JN broj 007/16.

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

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 M127fn
Štampač HP LASERJET P2035 CE461A
Štampač HP LASERJET M426fdw
Štampač HP OJ Pro 8600 Plus DN WiFi e-Ai
EPSON L850 ITS/ciss

Jed. cena

Cena bez PDV-a

Cena sa PDV-om

3
2
5
5
4
3
1
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: __

2016. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

ZA PARTIJU BROJ 5. ELEKTRONSKA OPREMA
Ponuda broj

od
.2016. godine za javnu nabavku dobra-Elekt ronska op rema
za potrebe E l e k t ro n s ko g fakulteta , JN broj 007/16.

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

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
Watchguard M200 3year Sec bundle
FLUKE ES-SWUGD-V5
FLUKE GLD-S4013G

Količina

Jed. cena

Cena BEZ pdv-a

Cena sa PDV-om

1
1
1
20
2

BATERIJE ZA UPS
UPS APC SmartUPS 1500 VA
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.
Garantni period je:
- _____________ meseci, od dana isporuke.
Administrativna oprema

bez
__________________________________________________________

) 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.) 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: __

2016. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

ZA PARTIJU BROJ 6. FOTOGRAFSKA OPREMA
Ponuda broj

od
.2016. godine za javnu nabavku dobra-Fotografska op re ma
za potrebe E l e k t ro n s ko g fakulteta , JN broj 007/16.

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

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
VEGA EL S 300 elektricno platno
VEGA EL S 240 elektricno platno
VEGA EL S 200 elektricno platno
EPSON EB-EB-X31 projektor
EPSON EB-520 projector (short throw)
Vivotek MD7560X dome
HTC Vive VR pack
UKUPNO

Količina

Jed. Cena

Cena bez PDV-a

Cena sa PDV-om

1
1
1
3
3
2
1

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.
Administrativna oprema

) 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: __

2016. godine

M.P.

PONUĐAČ
___________________
(potpis ovlašćenog lica)

Administrativna oprema

Računari i računarska oprema
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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

Ponuđač
M. P.

_____________________________

________________________________

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
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

Ponuđač
M. P.

_____________________________

________________________________

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.

VII

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, 68/15) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo
otvoreni postupak javne nabavke,
broj 007/2016, čiji su predmet
dobra –
administrativna oprema, za partiju broj 1 Ugradna oprema
- da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
____________2016 godine,
- da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2016. 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. 007/16 od aprila 2016.
godine
i
prihvaćenoj
ponudi
_____
2016.
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.
Član 6.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme, koja je predmet ovog ugovora, izvrši u roku od
24sata.
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
sa Naručiocem, i kvar - nedostatak otkloni u roku od
sati, 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 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, 68/15) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo
otvoreni postupak javne nabavke, broj 007/2016, čiji su predmet dobra – administrativna
oprema, za partiju broj 2 Računarska oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
_2016 godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj od
2016. 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. 007/16 od
aprila 2016.
godine
i
prihvaćenoj
ponudi
2016. 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.
Član 6.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme, koja je predmet ovog ugovora, izvrši u roku od
24sata.
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
sa Naručiocem, i kvar - nedostatak otkloni u roku od
sati, 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 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
........................................
računa:
............................................ Naziv banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks koga zastupa............................(u daljem tekstu: Isporučilac)

Broj

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
otvoreni postupak javne nabavke, broj 007/2016, čiji su predmet dobra – administrativna
oprema, za partiju broj 3 Mrežna oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
2016. godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj od
2016. 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. 007/16 od aprila 2016. godine i prihvaćenoj ponudi Isporučioca
2016. godine, koje čine sastavni deo ovog ugovora, u iznosu od
br. _______________ 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.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme, koja je predmet ovog ugovora, izvrši u roku od
24sata.
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
sa Naručiocem, i kvar - nedostatak otkloni u roku od
sati, 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 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.

VII

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, 68/15) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo
otvoreni postupak javne nabavke, broj 007/2016, čiji su predmet dobra – administrativna
oprema, za partiju broj 4 Štampači
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od ________________ 2016. godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj od
2016. 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. 007/16 od aprila 2016.
godine
i
prihvaćenoj
ponudi Isporučioca
br.
_______________ od _____ 2016. 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.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme, koja je predmet ovog ugovora, izvrši u roku od
24sata.
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
sa Naručiocem, i kvar - nedostatak otkloni u roku od
sati, 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 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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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, 68/15) i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo
otvoreni postupak javne nabavke, broj 007/2016, čiji su predmet dobra – administrativna
oprema, za partiju broj 5 Elektronska oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
2016. godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj od
2016. 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. 007/16 od aprila 2016.
godine
i
prihvaćenoj
ponudi
2016. 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.
Član 6.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme, koja je predmet ovog ugovora, izvrši u roku od
24sata.
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
sa Naručiocem, i kvar - nedostatak otkloni u roku od
sati, 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 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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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, 68/15)
i podzakonskih akata kojima se uređuje postupak javne nabavke, sproveo otvoreni postupak javne
nabavke, broj 007/2016, čiji su predmet dobra – administrativna oprema, za partiju broj 6
Fotografska oprema
da je Isporučilac dostavio ponudu, broj
od
_2016. godine,
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj
od
2016. 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. 007/16 od aprila 2016.
godine
i
prihvaćenoj
ponudi
2016. 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.
Član 6.
Isporučilac se obavezuje da isporuku opreme, koja je predmet ovog ugovora, izvrši u roku od
24sata.
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
sa Naručiocem, i kvar - nedostatak otkloni u roku od
sati, 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 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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Obrazac broj 3.
IX

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

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

[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 007/2016,
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,

, dajem:
(Naziv ponuđača)
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 007/2016, 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.

Obrazac broj 5.
XI OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA I NEPOSTOJANJA ZABRANE IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

U vezi člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

,

, 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 007/2016, poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i
uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantujem da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u
vreme podnošenja ponude.

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.

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 007/2016, 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.
M.P.

PONUĐAČ

Datum:
(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.

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 007/2016, ima registrovano predstavništvo, odnosno
ovlašćeni servis na teritoriji Republike Srbije.

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

Datum

M.P.

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 007/2016, posedujemo

- koristimo minimum

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

Datum

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

M.P.

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 007/2016,
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:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.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:

Услуге ресторана -ПАРТИЈА I-Јела са роштиља и рибљи специјалитети

Уговорена вредност:

Уговорена вредност 3.987,50 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2016.г

Датум закључења уговора:

19.04.2016.г.

Основни подаци о добављачу:
КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”, из Ниша, ул. Првомајска 49, Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Зорислав Станковић

Период важења уговора:

Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са 15.12.2016. године. Спецификација која је саставни део конкурсне документације представља
оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати у складу са новонасталим потребама.

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.
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Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.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:

Услуге ресторана -ПАРТИЈА I-Јела са роштиља и рибљи специјалитети

Уговорена вредност:

Уговорена вредност 3.987,50 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2016.г

Датум закључења уговора:

19.04.2016.г.

Основни подаци о добављачу:
КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”, из Ниша, ул. Првомајска 49, Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Зорислав Станковић

Период важења уговора:

Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са 15.12.2016. године. Спецификација која је саставни део конкурсне документације представља
оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати у складу са новонасталим потребама.

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
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Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
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оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати у складу са новонасталим потребама.

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
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Почетак извршења услуге биће прецизиран у обавештењу Наручиоца.

Остале информације:

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, 68/15), 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. 007/2016 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.007/2016-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
20.05.2016.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
20.05.2016.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

Александра Медведева 14  Поштански фах 73
18000 Ниш  Србија
Телефон 018 529 105  Телефакс 018 588 399

Е-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs; http://www.elfak.ni.ac.rs
Текући рачун: 840-1721666-89; ПИБ: 100232259

UNIVERSITY OF NIŠ

FACULTY OF ELECTRONIC ENGINEERING
Aleksandra Medvedeva 14  P.O. Box 73
18000 Niš - Serbia
Phone +381 18 529 105  Fax +381 18 588 399
Е-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
http://www.elfak.ni.ac.rs

Na osnovu člana 63. Stav 1 Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik RS“, br.124/12, 14/15 i 68/15), vrši
se izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku dobara- Partija 3 elektri;ni materijal za

potrebe Elektronskog fakultetau otvorenom postupku br.008/16, objavljena na Portalu javnih
nabavki i Internet stranici narucioca, dana 27.04.2016. godine na sledeći način: Na strani 67 i 71
Konkursne dokumentacije u delu pod rednim brojem 2, 73, 74, 76 se menja , tako da posle
izmene glasi

Р.б
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Нзив ставке

Сијалица са ужареним влакном – бистра, реномираног
произвођача
E 27
100 W 230 V
Сијалица са ужареним влакном – бистра, реномираног
Произвођача од 100 W
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

Једин
ична
мера

Коли
чина

kом.

300

kом.

180

kом.

90

kом.

3000

kом.

6000

kом.

3000

kом.

6000

Цена без
ПДВ -а

Цена
са ПДВом

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23

Пригушница за флуоресцентне сијалице (флуо цеви)
реномираног произвођача
36 W
230 V
Аутоматски осигурач реномираног произвођача
16A
1-polni
тип B
10 kA
Аутоматски осигурач реномираног произвођача
20A
1-polni
тип B
10 kA
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

kом.

150

kом.

108

kом.

108

kом.

108

kом.

108

kом.

108

kом.

108

kом.

900

kом.

900

kом.

600

kом.

300

kом.

450

kом.

300

kом.

75

kом.

75

kом.

30

24
25
26
27

28

29

30

31
32
33
34
35
36
37
38
39

16A
сива
E27
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
Канална кутија од PVC-a (висина, ширина, дужина) (VxŠxD)
17x17x2000 mm

kом.

30

kом.

30

kом.

30

kом.

30

kом.

30

kом.

15

kом.

300

kом.

300

m
m

300
300

m

300

m

300

m

600

m

300

m

300

kом.

90
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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.

30

46

Унакрсни прекидач 230V, 10A, уградни, реномираног
произвођача

kом.

15

kом.

150

kом.

30

kом.

60

kом.

60

kом.

30

kом.

15

kом.

15

kом.

15

kом.

9

40

41

42

43

47
48
49
50
51
52
53
54
55

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
Серијски прекидач OG, 250V, 16A, реномираног произвођача
Неизменични прекидач OG, 250V, 16A, реномираног
произвођача
Сабирница за аутоматске прекидаче, Cu-чешаљ, 1m

kом.

60

kом.

45

kом.

45

kом.

60

kом.

30

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

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 1400 W-1600 W, реномираног произвођача
Тип усисивача: за суво, Тип врећице:Текстилна и папирна,
Капацитет посуде: 2л, Аутоматско увлачење кабла
Mотор за усисивач, 1400W, , реномираног произвођача
Црева и папуче за усисивач
Kупатилски вентилатор вентилатор реномираног произвођача
zidno- prozorski ventilator 15x15cm za širinu otvora Ø100, Tehnički parametri:
snaga: p= 12w; frekvencija: v= 50hz; napon: u= 220v; jačina rotacije: 130m³/h;
buka: 34db

Ручна лед лампа, реномираног произвођача
Грејач за кварцну пећ 800W, 230V
Прекидач прегибни за кварцне пећи 230V, 10А, реномираног
произвођача
УКУПНА ЦЕНА

kом.

6

kом.

15

kом.

60

kом.

450

kом.

1500

kом.

1500

kom.

30

kом.

30

kom.

15

kом.

15

kом.
kом.
kом.
kом.
kом.

12
12
24
9
30

kом.

15

kом.

6

kом.

3

kом.
kом.

3
30

kом.

3

kом.
kом.

3
30

kом.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Материјали за текуће поправке и одржавање зграда и
објеката
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН бр.008/16

ОБЛИКОВАНА У 4ПАРТИЈЕ
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

1

Април, 2016. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012,14/2015 и 68/2015 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. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке бр. 08/03-008/16 од 01.04.2016.године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку бр. 08/03-008/16-001 од 01.04.2016. године,припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
ЈН бр.008/16
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. 11) 18000 НИШ

ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 008/16
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 008/16 је јавна набавка радова-материјал за 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. 008/16 су радови-материјал за 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 21.04.2016. године за подношење понуда у поступку јавне набавке
радова-материјал за текуће поправке и одржавање зграда и објеката за потребе Електронског
факултета у Нишу.
ЈН бр. 008/16

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. 11) најкасније дана 24.05.2016.
године до 09:00 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу понуде, односно
24.05.2016.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. 11),
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. 11).
„Измена понуде за поступак јавне набавке радова, 008/16– текуће поправке и одржавање зграда
и објекта за потребе Електронског факултета за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Допуна понуде за поступак јавне набавке радова, 008/16– 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, 008/16– 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, 008/16– 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,

8

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 наведену Обрасцупонуде са спецификацијомпредмета
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:
I1 (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.
II1 (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.
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:
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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. 008/16текуће 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, понудиодужи 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 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.

14

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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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:
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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ...................(навести дозволу за обављање делатности
која је предмет јавне набавке);
Напомена:
Наручилац је дужан да од понуђача захтева да поседује важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, у случају да је таква
дозвола предвиђена посебним прописом. Наиме, овај услов наручилац је дужан да
тражи само у оним поступцима у којима је за обављање делатности која је
предмет конкретне јавне набавке потребно да понуђач има дозволу надлежног
органа, с обзиром да је таква дозвола посебним прописом одређена као обавезна.
Значајно је да дозвола коју понуђач треба да достави мора бити важећа, с тим да у
овом случају није битан моменат издавања дозволе. Из наведених разлога, приликом
сачињавања конкурсне документације, наручилац је дужан да испита позитивне
законске прописе из области из које је предмет јавне набавке, те да уколико су
дозволе неопходне, јасно у конкурсној документацији наведе које су дозволе
неопходне и начин доказивања важења дозволе.
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
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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,
008/16 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3)
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 као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
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.008/16 , поднео потпуно независно и без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI 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
Понуђач ____________________________ из _______________ и подизвођач/и
1. __________________________ из _______________
2. __________________________ из _______________
3. __________________________ из , ______________ у поступку јавне набавке
радова-столарски радови за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 008/16 испуњавају
посебно 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).
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. 008/16 , поднели потпуно независно и без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. 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
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. 008/16, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3)
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 као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
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. 008/16 подносе потпуно независно и
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.
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___________________

(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 ЦЕНАИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке радова-столарски радови за потребе Електронског факултета у
Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-008/16 од
01.04.2016. године, ЈН бр. 008/16

МАТЕРИЈАЛ ЗА СТОЛАРСКЕ И БРАВАРСКЕ РАДОВЕ

Редни
број
1.
2.
3.

Назив ставке
Лепак за дрво
Шмиргла платно
Брава за дрвена
врата за цилиндар,
комплет са кваком и
штитницима

4.

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
053-051
6x25
6x40
8x25
8x50
6x30
6x40
6x15
8x30

8.

Бургија за метал

Јединична
мера
кг
м
ком

Количина

ком

20

ком

80

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
ком

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
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20
120
80

Цена без
ПДВ -а

Цена са
ПДВ-ом

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

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

20
20
40
40
40
40
40
40
40
20
20
20
20
20

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
ф350 сечење

ком
ком
ком
ком
ком
ком

120
1600
1600
200
200
200

ком

120

ком
ком
ком
ком

400
120
12000
20

комплет
кг
ком

20
40
20

ком

20

ком

400

ком

20

ком

40

ком

40

ком

80
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

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

2000

ком

2000

ком

1200

ком

44

ком

1000

туба

80

ком

240

ком

200

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
Матични број и ПИБ
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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) .
5) Рок испорукеје_____________дана (не може бити дужи од24 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 ____. ____. 2016. 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,
68/15), дана __________________ године, закључује се

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. 08/03-008/16од 01.04.2016. године, ЈН бр. 008/16, 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, 68/15). 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________2016. године који
чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Добављач изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити ипопунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
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__________________________ 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 саобрачунатим порезом на додату вредност по стопи од20%
који
износи____________динара,
чиниукупно___________динара(исловима:_______________________________________),
а
добијена је на основу једничних цена из понудеДобављача бр._______од_________ 2016.
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.
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.
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На испоручена добра добављач достављадоказ 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 Добављачу 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.
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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.
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
МП

__________________

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
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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XОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКАПОНУЂАЧ
_________________________________________________________________________________
(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. 08/03-008/16од 01.04.2016. године, ЈН бр.008/16.
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 ____. ____. 2016. 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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XI 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.008/16.
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_____._____.2016.године

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, (назив понуђачадаје:

)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавкерадова-столарски радови за потребе Електронског факултета, бр. 008/16 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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ХIIIМЕНИЧНО 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 поступка08/03-008/16oд01.04.2016.године, ЈН бр. 008/16,
достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број
_______________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност
понудеможете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без ПДВ, дате у нашој
понуди бр._____________ од ____. ____.2016. године тј. на износ од _________________ динара
и словима (___________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловнои 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, 008/16 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3)
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 као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.


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.008/16 , поднео потпуно независно и без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.



Дана ____. ____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

40

VI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________ из _______________ и подизвођач/и
1. __________________________ из _______________
2. __________________________ из _______________
3. __________________________ из , ______________ у поступку јавне набавке радова-радови
на водоводу и канализацији за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 008/16
испуњавају посебно 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).

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. 008/16 , поднели потпуно независно и без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.
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___________________

(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. 008/16, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3)
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 као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

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. 008/16 подносе
потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

43

___________________

(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 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.008/16.
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_____._____.2016.године

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, (назив понуђачадаје:

)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавкерадова-радови на водоводу и канализацији за потребе Електронског факултета, бр.
008/16 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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Х 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 поступка08/03-008/16oд01.04.2016.године, ЈН бр.
008/16, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број
_______________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност
понудеможете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без ПДВ, дате у нашој
понуди бр._____________ од ____. ____.2016. године тј. на износ од _________________ динара
и словима (___________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловнои 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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XIСТРУКТУРА ЦЕНАИ 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. 08/03-008/16 од
01.04.2016. године, ЈН бр. 008/16

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
ком

Количина

ком

40

ком

80

ком

16

ком
ком
ком
ком
ком
ком
комплет

160
80
160
80
80
80
160

комплет

160

УКУПНА ЦЕНА
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40
160
160
40
40
160
40

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
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 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)
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Дана ____. ____. 2016. 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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XII 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,
68/15), дана __________________ године, закључује се
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. 08/03-008/16од 01.04.2016. године, ЈН бр. 008/16, 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, 68/15). 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________2016. године који
чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Добављач изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити ипопунити):
а) самостално;

52

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 саобрачунатим порезом на додату вредност по стопи од20%
који
износи____________динара,
чиниукупно___________динара(исловима:_______________________________________),
а
добијена је на основу једничних цена из понудеДобављача бр._______од_________ 2016.
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.

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.
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Члан 6.
На испоручена добра добављач достављадоказ 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 Добављачу 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.
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
МП

__________________

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
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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XIIIОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКАПОНУЂАЧ
_________________________________________________________________________________
(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. 08/03-008/16од 01.04.2016. године, ЈН бр.008/16.
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 ____. ____. 2016. 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.

56

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, 008/16 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3)
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 као и да нема
забрануобављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује и
да је понуду у поступку јавне набавкерадова-електричне инсталације за потребе
Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.008/16 , поднео потпуно независно и без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________ из _______________ и подизвођач/и
1. __________________________ из _______________
2. __________________________ из _______________
3. __________________________ из , ______________ у поступку јавне набавке
радова-електричне инсталације за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 008/16
испуњавају посебно 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).
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. 008/16 , поднели потпуно независно и без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.
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___________________

(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. 008/16, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3)
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 као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
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. 008/16 подносе потпуно
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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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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VIIIОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКАПОНУЂАЧ
_________________________________________________________________________________
(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-електричне инсталације за потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању
поступка бр. 08/03-008/16од 01.04.2016. године, ЈН бр.008/16.
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 ____. ____. 2016. 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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IX 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-електричне инсталације за потребе Електронског факултета, ЈН бр.008/16.
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_____._____.2016.године

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, (назив понуђачадаје:

)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавкерадова-електричне инсталације за потребе Електронског факултета, бр. 008/16
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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IXСТРУКТУРА ЦЕНАИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА III-ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

у поступку јавне набавке радова-електричне инсталације за потребе Електронског
факултета у Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-008/16 од
01.04.2016. године, ЈН бр. 008/16

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.

300

kом.

180

kом.

90

kом.

3000

kом.

6000

kом.

3000

kом.

6000

kом.

150

Цена без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

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
20A
1-polni
тип B
10 kA
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.

108

kом.

108

kом.

108

kом.

108

kом.

108

kом.

108

kом.

900

kом.

900

kом.

600

kом.

300

kом.

450

kом.

300

kом.

75

kом.

75

kом.

30

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.

30

kом.

30

kом.

30

kом.

30

kом.

30

kом.

15

kом.

300

kом.

300

m
m

300
300

m

300

m

300

m

600

m

300

m

300

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
контактомуградна,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.

30

46

Унакрсни прекидач 230V, 10A, уградни,реномираног
произвођача

kом.

15

kом.

150

kом.

30

kом.

60

kом.

60

kом.

30

kом.

15

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.

90

kом.

60

kом.

45

kом.

45

kом.

60

kом.

30

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.

15

kом.

15

kом.

9

kом.

6

kом.

15

kом.

60

kом.

450

kом.

1500

kом.

1500

kom.

30

kом.

30

kom.

15

kом.

15

kом.
kом.
kом.
kом.
kом.

12
12
24
9
30

kом.

15

kом.
kом.
kом.
kом.

6
9
9
30

kом.

30

77
78
79

Ручна лед лампа, реномираног произвођача
Грејач за кварцну пећ 800W, 230V
Прекидач прегибни за кварцне пећи 230V, 10А, реномираног
произвођача
УКУПНА ЦЕНА

71

kом.
kом.

3
30

kом.

36

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
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-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 ____. ____. 2016. 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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XII МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА III
ЈАВНА НАБАВКА
РАДОВА
ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА
На основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број
124/12,68/15), дана __________________ године, закључује се
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. 08/03-008/16од 01.04.2016. године, ЈН бр. 008/16, 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, 68/15). 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________2016. године који
чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Добављач изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити ипопунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
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__________________________ 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 саобрачунатим порезом на додату вредност по стопи од20%
који
износи____________динара,
чиниукупно___________динара(исловима:_______________________________________),
а
добијена је на основу једничних цена из понудеДобављача бр._______од_________ 2016.
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.
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.
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На испоручена добра добављач достављадоказ 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 Добављачу 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.
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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.
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
МП

__________________

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
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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ХIIIМЕНИЧНО 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 поступка08/03-008/16oд01.04.2016. године, ЈН бр.
008/16, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број
_______________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност
понудеможете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без ПДВ, дате у нашој
понуди бр._____________ од ____. ____.2016. године тј. на износ од _________________ динара
и словима (___________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловнои 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,
008/16 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3)
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 као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.


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.008/16 , поднео потпуно независно и без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.



Дана ____. ____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем 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. 008/16
испуњавају посебно 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).
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. 008/16 , поднели потпуно независно и без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.
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___________________

(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:
13. из
14. из
15. из
16. из
у поступку јавне набавке радова-централно грејање за потребе Електронског факултета
у Нишу, ЈН бр. 008/16, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3)
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 као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
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. 008/16 подносе потпуно независно
и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
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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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VIIIОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКАПОНУЂАЧ
_________________________________________________________________________________
(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. 08/03-008/16од 01.04.2016. године, ЈН бр.008/16.
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 ____. ____. 2016. 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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IX 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.008/16.
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_____._____.2016.године

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, (назив понуђачадаје:

)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавкерадова-централно грејање за потребе Електронског факултета, бр. 008/16 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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XIСТРУКТУРА ЦЕНАИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПАРТИЈА IV-ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ
у поступку јавне набавке радова-централно грејање за потребе Електронског факултета у
Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-008/16од
01.04.2016. године, ЈН бр. 008/16
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

125

ком

125

ком

125

ком

125

ком

250

ком

50

кг

125

кг

125

кг
кг
ком

1250
50
1250

ком

125

ком

125

ком

125

УКУПНА ЦЕНА
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125

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
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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 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 ____. ____. 2016. 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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XII МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА IV
ЈАВНА НАБАВКА
РАДОВА
ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ
На основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број 124/12,
68/15), дана __________________ године, закључује се
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. 08/03-008/16од 01.04.2016. године, ЈН бр. 008/16, 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, 68/15). 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________2016. године који
чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Добављач изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити ипопунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
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__________________________ 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 саобрачунатим порезом на додату вредност по стопи од20%
износи____________динара,
који
чиниукупно___________динара(исловима:_______________________________________),
а
добијена је на основу једничних цена из понудеДобављача бр._______од_________ 2016.
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.
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 достављадоказ 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.
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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 Добављачу 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
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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.
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
МП

__________________

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
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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ХIII 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 поступка08/03-008/16oд01.04.2016.године, ЈН бр. 008/16,
достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број
_______________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност
понудеможете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без ПДВ, дате у нашој
понуди бр._____________ од ____. ____.2016. године тј. на износ од _________________ динара
и словима (___________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловнои 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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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ

UNIVERSITY OF NIŠ

FACULTY OF ELECTRONIC
ENGINEERING

Александра Медведева 14  Поштански фах
7318000 Ниш  Србија
Телефон 018 529105 Телефакс 018 588 399

Aleksandra Medvedeva 14 P.O.Box 73
18000 Niš - Serbia
Phone +381 18 529 105  Fax +381 18 588 399
Е-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
http://www.elfak.ni.ac.rs

Е-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs; http://www.elfak.ni.ac.rs
Текући рачун: 840-1721666-89; ПИБ: 100232259

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈН 008/16

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл.
гласник РС“ бр. 124/2012/ 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: ЗЈН),
наручилац врши измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 008/2016

1

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Материјали за текуће поправке и одржавање зграда и
објеката
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН бр.008/16

ОБЛИКОВАНА У 4ПАРТИЈЕ
ПАРТИЈА I БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА II ВОДОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА III ЕЛЕКТРИЧНИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА IV МАТЕРИЈАЛ ЗА ГРЕЈАЊА

Април, 2016.године

2

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012,14/2015 и 68/2015 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. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке бр. 08/03-008/16 од 01.04.2016.године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку бр. 08/03-008/16-001 од 01.04.2016. године,припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
ЈН бр.008/16
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

3

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. 11) 18000 НИШ

ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 008/16
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
(пожељно је да понуђач заокружи партију за коју подноси понуду)
I
II
III
IV

БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
ВОДОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
ЕЛЕКТРИЧНИ МАТЕРИЈАЛ
МАТЕРИЈАЛ ЗА ГРЕЈАЊА

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 008/16 је јавна набавка добара-материјал за 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. 008/16 су добра-материјал за текуће поправке и
одржавање зграда и објекта за потребе Електронског факултета у Нишу.
Партије:
ПАРТИЈА I - БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА II - ВОДОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА III - ЕЛЕКТРИЧНИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА IV- МАТЕРИЈАЛ ЗА ГРЕЈАЊА

Назив и ознаку из општег речника набавке:
44500000-5 Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге.
44115210-4 Водоинсталатерски материјал
31681410-0 Електрични материјал
44115220-7 Материјал за грејање
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III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ
По позиву објављеном дана 21.04.2016. године за подношење понуда у поступку јавне набавке
добара-материјали за текуће поправке и одржавање зграда и објеката за потребе Електронског
факултета у Нишу.
ЈН бр. 008/16

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. 11) најкасније дана 24.05.2016.
године до 09:00 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу понуде, односно
24.05.2016.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. 11),
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. 11).
„Измена понуде за поступак јавне набавке добара, 008/16– материјал за текуће поправке и
одржавање зграда и објекта за потребе Електронског факултета за годишње потребе - „НЕ
ОТВАРАТИ“, или
„Допуна понуде за поступак јавне набавке добара, 008/16– материјал за 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 добара, 008/16– материјал за 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 добара, 008/16– материјал за 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 ДОБАРА 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 наведену Обрасцупонуде са спецификацијомпредмета
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 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:
I1 (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.
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.
II1 (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.
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:
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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. 008/16материјал за 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.

13

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, понудиодужи 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
добара, 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 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.
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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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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:
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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ...................(навести дозволу за обављање делатности
која је предмет јавне набавке);
Напомена:
Наручилац је дужан да од понуђача захтева да поседује важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, у случају да је таква
дозвола предвиђена посебним прописом. Наиме, овај услов наручилац је дужан да
тражи само у оним поступцима у којима је за обављање делатности која је
предмет конкретне јавне набавке потребно да понуђач има дозволу надлежног
органа, с обзиром да је таква дозвола посебним прописом одређена као обавезна.
Значајно је да дозвола коју понуђач треба да достави мора бити важећа, с тим да у
овом случају није битан моменат издавања дозволе. Из наведених разлога, приликом
сачињавања конкурсне документације, наручилац је дужан да испита позитивне
законске прописе из области из које је предмет јавне набавке, те да уколико су
дозволе неопходне, јасно у конкурсној документацији наведе које су дозволе
неопходне и начин доказивања важења дозволе.
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

18

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
БРАВАРСКИ 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 добара-браварски материјал за потребе Електронског факултета у
Нишу, 008/16 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3)
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 као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује и
да је понуду у поступку јавне набавке добара-браварски материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.008/16 , поднео потпуно независно и без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

22

VI 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
Понуђач ____________________________ из _______________ и подизвођач/и
1. __________________________ из _______________
2. __________________________ из _______________
3. __________________________ из , ______________ у поступку јавне набавке
добара-браварски материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 008/16
испуњавају посебно 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).
Понуђач и подизвођач/и овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке добара-браварски материјал
за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 008/16 , поднели потпуно независно и без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. 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 добара-браварски материјал за потребе Електронског
факултета у Нишу, ЈН бр. 008/16, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3)
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 као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују да заједничку понуду у поступку јавне набавке добара-браварски
материјал за потребе Електронског факултета у Нишу,,ЈН бр. 008/16 подносе потпуно
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
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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 ЦЕНАИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке добара-браварски материјал за потребе Електронског
факултета у Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-008/16 од
01.04.2016. године, ЈН бр. 008/16

БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

Редни
број
1.
2.
3.

Назив ставке
Лепак за дрво
Шмиргла платно
Брава за дрвена
врата за цилиндар,
комплет са кваком и
штитницима

4.

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
053-051
6x25
6x40
8x25
8x50
6x30
6x40
6x15
8x30

8.

Бургија за метал

Јединична
мера
кг
м
ком

Количина

ком

20

ком

80

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
ком

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
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20
120
80

Цена без
ПДВ -а

Цена са
ПДВ-ом

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

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

20
20
40
40
40
40
40
40
40
20
20
20
20
20

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
ф350 сечење

ком
ком
ком
ком
ком
ком

120
1600
1600
200
200
200

ком

120

ком
ком
ком
ком

400
120
12000
20

комплет
кг
ком

20
40
20

ком

20

ком

400

ком

20

ком

40

ком

40

ком

80
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

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

2000

ком

2000

ком

1200

ком

44

ком

1000

туба

80

ком

240

ком

200

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
Матични број и ПИБ
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Укупна понуђена цена добара–браварски 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) .
5) Рок испорукеје_____________дана (не може бити дужи од24 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 ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

31

IX МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА I
ЈАВНА НАБАВКА
ДОБАРА
БАРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА I
На основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број 124/12,
68/15), дана __________________ године, закључује се

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. 08/03-008/16од 01.04.2016. године, ЈН бр. 008/16, 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, 68/15). Уговорне стране су сагласне да је предмет овог
Уговора је јавна набавка добара-браварски 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________2016. године који
чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Добављач доставља уговорена добра из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити ипопунити):
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 саобрачунатим порезом на додату вредност по стопи од20%
који
износи____________динара,
чиниукупно___________динара(исловима:_______________________________________),
а
добијена је на основу једничних цена из понудеДобављача бр._______од_________ 2016.
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.
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.
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Члан 6.
На испоручена добра добављач достављадоказ 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 Добављачу 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.
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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.
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
МП

__________________

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
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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XОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКАПОНУЂАЧ
_________________________________________________________________________________
(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-браварски материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању
поступка бр. 08/03-008/16од 01.04.2016. године, ЈН бр.008/16.
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 ____. ____. 2016. 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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XI 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-браварски материјал за потребе Електронског факултета, ЈН бр.008/16.
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_____._____.2016.године

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)

37

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, (назив понуђачадаје:

)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавкедобара-браварски материјал за потребе Електронског факултета, бр. 008/16 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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ХIIIМЕНИЧНО 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-браварски материјал за потребе Електронског факултета у
Нишу,одлука о покретању поступка08/03-008/16oд01.04.2016.године, ЈН бр. 008/16,
достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број
_______________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност
понудеможете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без ПДВ, дате у нашој
понуди бр._____________ од ____. ____.2016. године тј. на износ од _________________ динара
и словима (___________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловнои 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
ВОДОВОДНО – КАНАЛИЗАЦИОНИ 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 добара-водоводно-канализациони материјал за потребе Електронског
факултета у Нишу, 008/16 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3)
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 као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.


Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује и
да је понуду у поступку јавне набавке добара-водоводно-канализациони материјалза
потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.008/16 , поднео потпуно независно и без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.



Дана ____. ____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________ из _______________ и подизвођач/и
1. __________________________ из _______________
2. __________________________ из _______________
3. __________________________ из , ______________ у поступку јавне набавке
добара-водоводно-канализациони материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.
008/16 испуњавају посебно 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).

Понуђач и подизвођач/и овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке добара-водоводно-канализациони материјал
за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 008/16 , поднели потпуно независно и без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.
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___________________

(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 добара-водоводно-канализациони материјалза потребе
Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 008/16, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3)
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 као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују да заједничку понуду у поступку јавне набавке
добара-водоводно-канализациони материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.
008/16 подносе потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Дана ____. ____. 2016. 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.
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VIII 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-водоводно-канализациони материјалза потребе Електронског факултета, ЈН бр.008/16.
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_____._____.2016.године

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, (назив понуђачадаје:

)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавкедобара-водоводно-канализациони материјалза потребе Електронског факултета,
бр. 008/16 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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Х 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-водоводно-канализациони материјалза потребе Електронског
факултета у Нишу,одлука о покретању поступка08/03-008/16oд01.04.2016.године, ЈН бр.
008/16, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број
_______________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност
понудеможете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без ПДВ, дате у нашој
понуди бр._____________ од ____. ____.2016. године тј. на износ од _________________ динара
и словима (___________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловнои 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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XIСТРУКТУРА ЦЕНАИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПАРТИЈА II-ДОБРА НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

у поступку јавне набавке добара-водоводно-канализациони материјалза потребе
Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-008/16 од
01.04.2016. године, ЈН бр. 008/16

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
ком

Количина

ком

40

ком

80

ком

16

ком
ком
ком
ком
ком
ком
комплет

160
80
160
80
80
80
160

комплет

160

УКУПНА ЦЕНА
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40
160
160
40
40
160
40

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
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

добара-водоводно-канализациони

материјалза

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 ____. ____. 2016. 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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XII МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА II
ЈАВНА НАБАВКА
ДОБАРА
ВОДОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
На основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број 124/12,
68/15), дана __________________ године, закључује се
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. 08/03-008/16од 01.04.2016. године, ЈН бр. 008/16, 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, 68/15). Уговорне стране су сагласне да је предмет овог
Уговора је јавна набавка добара-водоводно-канализациони материјалза 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________2016. године који
чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Добављач доставља уговорена добра из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити ипопунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
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__________________________ 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 саобрачунатим порезом на додату вредност по стопи од20%
који
износи____________динара,
чиниукупно___________динара(исловима:_______________________________________),
а
добијена је на основу једничних цена из понудеДобављача бр._______од_________ 2016.
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.

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.
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Члан 6.
На испоручена добра добављач достављадоказ 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 Добављачу 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.
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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.
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
МП

__________________

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
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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XIIIОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКАПОНУЂАЧ
_________________________________________________________________________________
(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-водоводно-канализациони материјалза потребе Електронског факултета у Нишу, одлука
о покретању поступка бр. 08/03-008/16од 01.04.2016. године, ЈН бр.008/16.
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 ____. ____. 2016. 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
ЕЛЕКТРИЧНИ 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 добара-електрични материјал за потребе Електронског факултета у
Нишу, 008/16 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3)
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 као и да нема
забрануобављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује и
да је понуду у поступку јавне набавкедобара-електрични материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.008/16 , поднео потпуно независно и без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________ из _______________ и подизвођач/и
1. __________________________ из _______________
2. __________________________ из _______________
3. __________________________ из , ______________ у поступку јавне набавке
добара-електрични материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 008/16
испуњавају посебно 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).
Понуђач и подизвођач/и овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке добара-електрични материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 008/16 , поднели потпуно независно и без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.
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___________________

(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 добара-електрични материјал за потребе Електронског
факултета у Нишу, ЈН бр. 008/16, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3)
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 као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују да заједничку понуду у поступку јавне набавке добара-електрични
материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 008/16 подносе потпуно
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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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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VIIIОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКАПОНУЂАЧ
_________________________________________________________________________________
(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-електрични материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању
поступка бр. 08/03-008/16од 01.04.2016. године, ЈН бр.008/16.
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 ____. ____. 2016. 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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IX 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-електрични материјал за потребе Електронског факултета, ЈН бр.008/16.
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_____._____.2016.године

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, (назив понуђачадаје:

)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавкедобара-електрични материјал за потребе Електронског факултета, бр. 008/16
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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IXСТРУКТУРА ЦЕНАИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА III-ЕЛЕКТРИЧНИ МАТЕРИЈАЛ

у поступку јавне набавке добара-електрични материјалза потребе Електронског
факултета у Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-008/16 од
01.04.2016. године, ЈН бр. 008/16

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

67

Једин
ична
мера

Коли
чина

kом.

300

kом.

180

kом.

90

kом.

3000

kом.

6000

kом.

3000

kом.

6000

kом.

150

Цена без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

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
20A
1-polni
тип B
10 kA
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.

108

kом.

108

kом.

108

kом.

108

kом.

108

kом.

108

kом.

900

kом.

900

kом.

600

kом.

300

kом.

450

kом.

300

kом.

75

kом.

75

kом.

30

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.

30

kом.

30

kом.

30

kом.

30

kом.

30

kом.

15

kом.

300

kом.

300

m
m

300
300

m

300

m

300

m

600

m

300

m

300
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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
контактомуградна,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.

30

46

Унакрсни прекидач 230V, 10A, уградни,реномираног
произвођача

kом.

15

kом.

150

kом.

30

kом.

60

kом.

60

kом.

30

kом.

15

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

70

kом.

90

kом.

60

kом.

45

kом.

45

kом.

60

kом.

30

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

71

kом.

15

kом.

15

kом.

9

kом.

6

kом.

15

kом.

60

kом.

450

kом.

1500

kом.

1500

kom.

30

kом.

30

kom.

15

kом.

15

kом.
kом.
kом.
kом.
kом.

12
12
24
9
30

kом.

15

kом.
kом.
kом.
kом.

6
9
9
30

kом.

30

77
78
79

Ручна лед лампа, реномираног произвођача
Грејач за кварцну пећ 800W, 230V
Прекидач прегибни за кварцне пећи 230V, 10А, реномираног
произвођача
УКУПНА ЦЕНА

72

kом.
kом.

3
30

kом.

36

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
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 добара-електрични материјалза 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 ____. ____. 2016. 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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XII МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА III
ЈАВНА НАБАВКА
ДОБАРА
ЕЛЕКТРИЧНИ МАТЕРИЈАЛ
На основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број
124/12,68/15), дана __________________ године, закључује се
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. 08/03-008/16од 01.04.2016. године, ЈН бр. 008/16, 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, 68/15). Уговорне стране су сагласне да је предмет овог
Уговора је јавна набавка добара-електрични 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________2016. године који
чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Добављач доставља уговорена добра из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити ипопунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
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__________________________ 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 саобрачунатим порезом на додату вредност по стопи од20%
који
износи____________динара,
чиниукупно___________динара(исловима:_______________________________________),
а
добијена је на основу једничних цена из понудеДобављача бр._______од_________ 2016.
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.
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.

77

Члан 6.
На испоручена добра добављач достављадоказ 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 Добављачу 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.
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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.
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
МП

__________________

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
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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ХIIIМЕНИЧНО 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-електрични материјалза потребе Електронског факултета у
Нишу,одлука о покретању поступка08/03-008/16oд01.04.2016. године, ЈН бр. 008/16,
достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број
_______________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност
понудеможете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без ПДВ, дате у нашој
понуди бр._____________ од ____. ____.2016. године тј. на износ од _________________ динара
и словима (___________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловнои 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
МАТЕРИЈАЛ ЗА 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 добара-материјал за грејање за потребе Електронског факултета у Нишу,
008/16 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3)
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 као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.


Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује и
да је понуду у поступку јавне набавке добара-материјал за грејање за потребе
Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.008/16 , поднео потпуно независно и без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.



Дана ____. ____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________ из _______________ и подизвођач/и
1. __________________________ из _______________
2. __________________________ из _______________
3. __________________________ из , ______________ у поступку јавне набавке
добара-материјал за грејање за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 008/16
испуњавају посебно 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).
Понуђач и подизвођач/и овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке добара-материјал за грејање за потребе
Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 008/16 , поднели потпуно независно и без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.
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___________________

(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:
13. из
14. из
15. из
16. из
у поступку јавне набавке добара-материјал за грејање за потребе Електронског
факултета у Нишу, ЈН бр. 008/16, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3)
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 као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују да заједничку понуду у поступку јавне набавке добара-материјал за
грејање за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 008/16 подносе потпуно независно и
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
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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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VIIIОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКАПОНУЂАЧ
_________________________________________________________________________________
(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-материјал за грејање за потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању
поступка бр. 08/03-008/16од 01.04.2016. године, ЈН бр.008/16.
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 ____. ____. 2016. 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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IX 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-материјал за грејање за потребе Електронског факултета, ЈН бр.008/16.
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

ПОНУЂАЧ

Дана_____._____.2016.године

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)

89

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, (назив понуђачадаје:

)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавкедобара-материјал за грејање за потребе Електронског факултета, бр. 008/16 поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује
заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1.
тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI СТРУКТУРА ЦЕНА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА IV-МАТЕРИЈАЛ ЗА ГРЕЈАЊЕ

у поступку јавне набавке добара-материјал за грејањеза потребе Електронског факултета
у Нишу, одлука о покретању поступка бр. 08/03-008/16од
01.04.2016. године, ЈН бр. 008/16
ПАРТИЈА IV
МАТЕРИЈАЛ ЗА 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

125

ком

125

ком

125

ком

125

ком

250

ком

50

кг

125

кг

125

кг
кг
ком

1250
50
1250

ком

125

ком

125

ком

125

УКУПНА ЦЕНА

91

125

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
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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 добара-материјал за 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 ____. ____. 2016. 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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XII МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА IV
ЈАВНА НАБАВКА
ДОБАРА
МАТЕРИЈАЛ ЗА ГРЕЈАЊЕ
На основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број 124/12,
68/15), дана __________________ године, закључује се
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. 08/03-008/16од 01.04.2016. године, ЈН бр. 008/16, 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, 68/15). Уговорне стране су сагласне да је предмет овог
Уговора је јавна набавка добара-материјал за грејањеза 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________2016. године који
чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Добављач доставља уговорена добра из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити ипопунити):
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 саобрачунатим порезом на додату вредност по стопи од20%
који
износи____________динара,
чиниукупно___________динара(исловима:_______________________________________),
а
добијена је на основу једничних цена из понудеДобављача бр._______од_________ 2016.
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.
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 достављадоказ 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.
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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 Добављачу 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
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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.
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
МП

__________________

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
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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ХIII 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-материјал за грејањеза потребе Електронског факултета у
Нишу,одлука о покретању поступка08/03-008/16oд01.04.2016.године, ЈН бр. 008/16,
достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број
_______________________.
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност
понудеможете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без ПДВ, дате у нашој
понуди бр._____________ од ____. ____.2016. године тј. на износ од _________________ динара
и словима (___________________________________________) и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловнои 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 ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Продужење рока за подношење: Добра
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:
Намештај по мери за потребе Електронског факултета у Нишу.
Назив и ознака из општег речника набавке: 39130000-канцеларијски намештај

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

Услуге ресторана -ПАРТИЈА I-Јела са роштиља и
рибљи специјалитети

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

Уговорена вредност 3.987,50 динара

Разлог за продужење рока:
Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
2

Време и место отварања понуда / пријава:
5.341,67

Лице за контакт:

Остале информације:
5.341,67

3.987,50

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.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:

Услуге ресторана -ПАРТИЈА I-Јела са роштиља и рибљи специјалитети

Уговорена вредност:

Уговорена вредност 3.987,50 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2016.г

Датум закључења уговора:

19.04.2016.г.

Основни подаци о добављачу:
КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”, из Ниша, ул. Првомајска 49, Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Зорислав Станковић

Период важења уговора:

Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са 15.12.2016. године. Спецификација која је саставни део конкурсне документације представља
оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати у складу са новонасталим потребама.

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:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.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:

Услуге ресторана -ПАРТИЈА I-Јела са роштиља и рибљи специјалитети

Уговорена вредност:

Уговорена вредност 3.987,50 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2016.г

Датум закључења уговора:

19.04.2016.г.

Основни подаци о добављачу:
КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”, из Ниша, ул. Првомајска 49, Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Зорислав Станковић

Период важења уговора:

Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са 15.12.2016. године. Спецификација која је саставни део конкурсне документације представља
оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати у складу са новонасталим потребама.

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:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.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:

Услуге ресторана -ПАРТИЈА I-Јела са роштиља и рибљи специјалитети

Уговорена вредност:

Уговорена вредност 3.987,50 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2016.г

Датум закључења уговора:

19.04.2016.г.

Основни подаци о добављачу:
КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”, из Ниша, ул. Првомајска 49, Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Зорислав Станковић

Период важења уговора:

Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са 15.12.2016. године. Спецификација која је саставни део конкурсне документације представља
оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати у складу са новонасталим потребама.

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:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.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:

Услуге ресторана -ПАРТИЈА I-Јела са роштиља и рибљи специјалитети

Уговорена вредност:

Уговорена вредност 3.987,50 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2016.г

Датум закључења уговора:

19.04.2016.г.

Основни подаци о добављачу:
КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”, из Ниша, ул. Првомајска 49, Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Зорислав Станковић

Период важења уговора:

Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са 15.12.2016. године. Спецификација која је саставни део конкурсне документације представља
оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати у складу са новонасталим потребама.

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:

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, 68/15), 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. 008/2016– 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.008/2016 – 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 24.05.2016.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
24.05.2016.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.

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, 68/15), 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 су добра бр. 008/2016– материјали за текуће
поправке и одржавање зграда и објеката за потребе Електронског факултета у Нишу.

Ознака из општег речника набавке:
44500000-5 Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге.
44115210-4 Водоинсталатерски материјал
31681410-0 Електрични материјал
44115220-7 Материјал за грејање
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.008/2016 – 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 24.05.2016.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
24.05.2016.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
ПАРТИЈА 2
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
БР.009/16-РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ

ЈН бр.009/16

Август, 2016. године
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС" бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 08/03-009/16
од 03.08.2016.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.
08/03-009/16-001 од 03.08.2016. године,припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
ЈН бр.009/16
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 Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни
IV 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 34
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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. 11) 18000 НИШ

ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 009/16
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЈН бр. 009/16
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ

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 009/16 је јавна набавка добара-рекламни материјал
потребе Електронског факултета.

за

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. 009/16 су добра-рекламни материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу.
Назив и ознаку из општег речника набавке:
ОРН-22462000
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III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ
По позиву објављеном дана 15.08.2016. године за подношење понуда у поступку јавне набавке
добара-рекламни материјал за потребе Електронског факултета у Нишу.
ЈН бр. 009/16

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. 11) најкасније дана
15.09.2016. године до 09:00 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу понуде, односно
15.09.2016.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. 11),
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. 11).
„Измена понуде за поступак јавне набавке добара, 009/16– рекламни материјал за потребе
Електронског факултета за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Допуна понуде за поступак јавне набавке добара, 009/16– рекламни материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Опозив понуде за поступак јавне набавке добара, 009/16– рекламни материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу за годишње потребе - „НЕ ОТВАРАТИ“, или
„Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке добара, 009/16– рекламни 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 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.
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.
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:
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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. 009/16 - рекламни 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.
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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 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
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
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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
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
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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.
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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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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:
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)
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ...................(навести дозволу за обављање делатности која је
предмет јавне набавке);
5)
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
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-рекламни материјал за потребе Електронског факултета у Нишу,
009/16 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
•
регистар;

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући

•
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
•
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);
•
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.


Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује и
да је понуду у поступку јавне набавке добара-рекламни материјал за потребе
Електронског факултета у Нишу, ЈН бр.009/16 , поднео потпуно независно и без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.



Дана ____. ____. 2016. 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-рекламни материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, ЈН бр. 009/16
испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
•

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

•
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
•
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);
•
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
Понуђач и подизвођач/и овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују и да су понуду у поступку јавне набавке добара-рекламни материјал за
потребе на Електронском факултету у Нишу, ЈН бр. 009/16 , поднели потпуно независно и без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. 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 добара-рекламни материјал за потребе Електронског
факултета у Нишу, ЈН бр. 009/16, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
•
регистар;

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући

•
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
•
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);
•
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Сви понуђачи из групе понуђача овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују да заједничку понуду у поступку јавне набавке добара-рекламни
материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, ,ЈН бр. 009/16 подносе потпуно
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____. ____. 2016. 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.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА

Reklamni materijal za potrebe dekanata
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hemijska olovka sa štampom plasticna hemijska olovka
Tezina 0.009 kg, dimenzije 13.8x1cm,
sa štampom u 1 boji (po uzorku)
Pakovanje 1000/50/1
Hemijska olovka sa štampom plasticna hemijska olovka
Tezina 0.0071 kg
Pakovanje 1000/50
Dimenijzija0.9*14.2( po uzorku)
Majice sa štampom 196 gr.(2 bojе – po
uzorku)
Kalendar zidni trodelni, 3x12 listova,
format 30.5x42cm, prostor za
uštampavanje 28x12.5cm (1 boja, po
uzorku)
Rokovnik B5, knjižni blok, 80gr. ofset
papir, minimum 240 strana, korica
uradjena od materijala koji je
pogodan za suvi žig (po uzorku)
Reklamna kesa - format B2,štampa
4/0 (color) plastifikacija sjajna, mat(
po uzorku)
УКУПНО:

kom

1000

kom

1000

kom

800

kom

500

kom

600

kom

1000

Cena po jed.
mere

Cena bez
pdv-a

Uzorak se moze videti u prostorijama Elektronskog fakulteta , ul. Aleksandra Medvedeva 14,
kancelarija 105, svakog radnog dana od 08-15h.
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Cena sa
Pdv-om

ПОНУДА БР.________ ОД___________2016.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 добара– рекламни 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 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 ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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IX МОДЕЛ УГОВОРА
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ
На основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" број 124/12,
68/15), дана __________________ године, закључује се
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. 08/03-009/16 од 03.08.2016. године, ЈН бр. 009/16, 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, 68/15). Уговорне стране су сагласне да је предмет овог
Уговора јавна набавка добара-рекламни 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 ________ 2016. 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;
б) са подизвођачима:
__________________________ из __________________
__________________________ из __________________
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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 _________ 2016. године.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Плаћање ће се извршити у року од 15 дана о дана испостављања сваке појединачне фактуре са
описом пружених добара.
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.
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 7.
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
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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 8.
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 9.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писани споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.
Члан 10.
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 11.
Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем и престаје да важи за уговараче по
испуњењу њихових уговорних обавеза.
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Члан 12.
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
добара-рекламни материјал за потребе Електронског факултета у Нишу, одлука о покретању
поступка бр. 08/03-009/16 од 03.08.2016. године, ЈН бр.009/16.
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 ____. ____. 2016. 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-рекламни материјал за потребе Електронског факултета, ЈН бр.009/16.
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_____._____.2016.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 добара-рекламни материјал за потребе Електронског факултета у
Нишу, одлука о покретању поступка 08/03-009/16 oд 03.08.2016. године, ЈН бр. 009/16,
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 ____. ____. 2016. 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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У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник Републике Србије" бр. 124/2012, 14/2015,68/2015) Комисија за јавну
набавку обавештава сва заинтересованалица да је извршена измена и допуна
конкурсне документације за јавну набавку добара брoj 009/16 – Рекламни
материјал за потребе Електронског факултета у Нишу.
ИЗМЕНА БРОЈ
1
НА СТРАНИ БР. 9 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ДЕЛУ
8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА
ПЛАЋАЊА, РОКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И РОКА ВАЖЕЊА
ПОНУДЕ
8.3. Рок испоруке
рок испоруке 24 сата по пријему захтева наручиоца се мења и сада
гласи да је рок испоруке 7 дана
НА СТРАНИ БР. 27 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ДЕЛУ
ПОНУДА
4) Рок испоруке је_____________дана (не може бити дужи од 24 сата
по пријему захтева наручиоца) се мења и гласи не може бити
дужи од 7 дана по пријему захтева наручиоца)

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

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

Укупна понуђена цена добара– рекламни 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 3 месеца од дана испоруке добара) .
4) Рок испоруке је_____________дана (не може бити дужи од 7 дана 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 ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.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:

Услуге ресторана -ПАРТИЈА I-Јела са роштиља и рибљи специјалитети

Уговорена вредност:

Уговорена вредност 3.987,50 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена
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Број примљених понуда:

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2016.г

Датум закључења уговора:

19.04.2016.г.

Основни подаци о добављачу:
КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”, из Ниша, ул. Првомајска 49, Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Зорислав Станковић

Период важења уговора:

Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са 15.12.2016. године. Спецификација која је саставни део конкурсне документације представља
оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати у складу са новонасталим потребама.

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:

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, 68/15), 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. 009/16 је рекламни материјал за
потребе Електронског факултета у Нишу.
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН-22462000
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 http://www.elfak.ni.ac.rs/rs/informacije/javne-nabavke,
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 15.09.2016.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
15.09.2016.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.

Univerzitet u Nišu, Elektronski
fakultet u Nišu
Aleksandra Medvedeva br. 14, 18000 Niš, Telefon:
(018) 529-105; faks: (018) 588-399
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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 10/2016 zavedene pod
brojem 08/03-010/16 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku koje je zavedeno pod
brojem 08/03-010/16-001, pripremljena je:
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 10/2016 – 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 ................................................................................................................

2

ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU
javna nabavka broj 10/2016 – nabavka usluga osiguranja studenata
_____________________________________________________________________________

12. Podaci o vrsti, sadrţini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza
ponuđača .........................................................................................................................................14
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njihove podizvođače .......................................................................................................................15
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15. Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača odnosno
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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
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16
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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
Dobavljač se obavezuje da u prostorije Naručioca pruži 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
- bolnički 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
01.10.2016. – 30.09.2017.
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 lečenja

350.000,00

5.

Dnevna naknada

300,00

6.

Bolnički 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 traženih podataka će biti razlog odbijanja ponude.
potpis
ovlašćenog lica ponuđaĉa
Dana ______________
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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,
6

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. Da ima sistem poslovanja usaglašen sa standardom ISO 9001.

1.3.
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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.
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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 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
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 10/2016 – 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 10/2016 – 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 krivičnih 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 dažbine 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 10/2016 – nabavka usluga
osiguranja studenata - NE OTVARATI”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena
od strane naručioca do 05.09.2016. 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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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 čl. 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 10/2016 – nabavka usluga osiguranja studenata NE OTVARATI” ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku broj 10/2016 – nabavka usluga osiguranja studenata NE OTVARATI” ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku broj 10/2016 – nabavka usluga osiguranja studenata NE OTVARATI” ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku – broj 10/2016 – 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 učesnika u zajedničkoj 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
Jedinične 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 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
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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 reći „po naredbi“, i to rečima „Elektronskog
fakulteta u Nišu“. 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 pečatom, 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 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.
Naručilac 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 Naručioca ne dostavi na uvid original ili
overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza koje Naručilac 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.

Naručilac će vratiti menice ponuđačima sa kojima nije zaključen ugovor, po zaključenju
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 rečima: „Elektronskog fakulteta u Nišu“. 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 Naručilac može 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 naručilac 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 10/2016 – nabavka usluga
osiguranja studenata“.
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o
produţenju roka za podnošenje ponuda.
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
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 kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača
(ĉlan 93. Zakona).
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Ukoliko naručilac 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 način i u roku propisanim prethodnim stavom, Naruĉilac
može odbiti njegovu ponudu.
Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih
prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.
U slučaju 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 članom 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.
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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 člana 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 10/2016 –
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 učesniku u zajedničkoj 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.

20

ELEKTRONKI FAKULTET U NIŠU
javna nabavka broj 10/2016 – nabavka usluga osiguranja studenata
_____________________________________________________________________________

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 01.10.2016. do 30.09.2017.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 10/2016
Zaključen dana _______________________, između:
1.

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,

i
2.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
PIB ___________________
MB _____________________
Broj računa: ____________________. Naziv banke: ___________________
koje zastupa ______________________
(u daljem tekstu: Pružalac usluga), sa druge strane.
-

-

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 10/2016, čiji je predmet usluga osiguranja studenata
66510000 usluge osiguranja
da je Pružalac usluga dostavio ponudu, broj _______________ od _____2016. godine, sa
odgovarajućim prilozima
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj __________________ od
_______2016. godine.
Član 1.

Predmet ovog ugovora je usluga osiguranja studenata, za potrebe Elektronskog fakulteta u
Nišu, (u daljem tekstu: usluga), prema konkursnoj dokumentaciji Naručioca, broj
__________________ i prihvaćenoj ponudi Izvođača, broj ______________ od __________.2016.
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 način osiguranja u slučaju 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.

Bolnički 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 člana,
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 01.10.2016. do 30.09.2017.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 nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu
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:

IZNOS TROŠKA U RSD

VRSTA TROŠKA

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 10/2016– 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 10/2016 – nabavka usluga osiguranja studenata
Predajemo 1 (jednu) sopstvenu menicu, serije _______________ i ovlašćujemo Elektronski fakultet u
Nišu, 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 računa Dužnika, ukoliko Dužnik:
1. ponuđaĉ nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuĉe, opozove ili izmeni svoju ponudu;
2. ukoliko ponuđač čija 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 Naručilac 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.
Ovlašćujem banku kod koje imamo račun 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 ________2016. godine, u ________________.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Александра Медведева 14 ◊ Поштански фах 73
18000 Ниш ◊ Србија
Телефон 018 529 105 ◊ Телефакс 018 588 399
Е-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs; http://www.elfak.ni.ac.rs
Текући рачун: 840-1721666-89; ПИБ: 100232259

UNIVERSITY OF NIŠ
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IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U
POSTUPKU JN BR. 10/2016
Postupajući u skladu sa članom 63. Zakona o javnim
nabavkama (Sl.glasnik RS“ br. 124/2012/ 14/2015, 68/2015 u
daljem tekstu: ZJN),naručilac vrši izmenu konkursne
dokumentacije.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU 10/2016
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Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku male vrednosti
broj 10/2016 – nabavka usluga osiguranja
studenata Elektronskog fakulteta u Nišu

Avgust, 2016. godine

ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU
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javna nabavka broj 10/2016 – 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 10/2016 zavedene pod
brojem 08/03-010/16 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku koje je zavedeno pod
brojem 08/03-010/16-001, pripremljena je:
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 10/2016 – nabavka usluga
osiguranja studenata
Konkursna dokumentacija sadrži sledeća poglavlja:
I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI .............................................................................................
1. Podaci o naručiocu........................................................................................................................
2. Vrsta postupka javne nabavke ......................................................................................................
3. Predmet javne nabavke .................................................................................................................
4. Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka..........................................................
5. Kontakt (lice ili služba).................................................................................................................
II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Predmet javne nabavke .................................................................................................................
2. Partije ............................................................................................................................................
III VRSTA, KVALITET I OPIS DOBARA............................................................................................
IV TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI................................................................................
V USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I
UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA.................................................
Izjava podizvođača o ispunjavanju uslova iz čl. 75. Zakona u postupku javne nabavke male
vrednosti............................................................................................................................................
VI UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU.....................................................
1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena ......................................................
2. Naĉin na koji ponuda mora da bude sačinjena............................................................................
3. Partije ..........................................................................................................................................
4. Ponuda sa varijantama ................................................................................................................
5. Način izmene, dopune i opoziva ponude ....................................................................................
6. Uĉestvovanje u zajedniĉkoj ponudi ili kao podizvođač..............................................................
7. Ponuda sa podizvođačem............................................................................................................
8. Zajednička ponuda ......................................................................................................................
9. Način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost
ponude.............................................................................................................................................
10. Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi .................................
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, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza
ponuđača .........................................................................................................................................
13. Zaštita poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i
njihove podizvođače .......................................................................................................................
14. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude.......................................
15. Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača odnosno
njegovog podizvođača ....................................................................................................................
16. Dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza ponuđača koji se nalaze na spisku
negativnih referenci ........................................................................................................................
17. Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora, elementi kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje
ugovor i metodologija za dodelu pondera za svaki element kriterijuma ........................................
18. Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naruĉilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada
postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ...............................................................
19. Poštovanje obaveza koje proizilaze iz važećih propisa ............................................................
20. Korišćenje patenta i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
16
21. Način i rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača .................................................
22. Rok u kojem će ugovor biti zaključen ......................................................................................
VII OBRAZAC PONUDE.....................................................................................................................
1) opšti podaci o ponuđaču .............................................................................................................
2) ponudu podnosi: .........................................................................................................................
3) podaci o podizvođaču .................................................................................................................
4) podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi.....................................................................................
5) cena i ostali relevantni podaci ....................................................................................................
VIII MODEL UGOVORA ....................................................................................................................
IX OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE...........................................................................
X OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI ............................................................................
XI OBRAZAC MENIČNOG OVLAŠĆENJA......................................................................................
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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
Dobavljač se obavezuje da u prostorije Naručioca pruži usluge osiguranja koje su određena
sledećom specifikacijom:
1.000.000,00 dinara
- trajni invaliditet
500.000,00 dinara
- smrt usled nezgode
350.000,00 dinara
- troškovi lečenja
300,00 dinara
- dnevna naknada
1. 100,00 dinara
- bolnički 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
01.10.2016. – 30.09.2017.
Redni
Osigurani slučajevi
broj
1.
Trajni invaliditet

Osigurana suma
(u dinarima)
1.000.000,00

2.

Smrt usled nezgode

3.

Troškovi lečenja

350.000,00

4.

Dnevna naknada

300,00

5.

Bolnički dan

500.000,00

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 traženih podataka će biti razlog odbijanja ponude.
potpis
ovlašćenog lica ponuđaĉa
Dana ______________
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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,
7

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. Da ima sistem poslovanja usaglašen sa standardom ISO 9001.

1.3.
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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 10/2016 – 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 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
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 10/2016 – 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 10/2016 – 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 krivičnih 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 dažbine 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 10/2016 – nabavka usluga
osiguranja studenata - NE OTVARATI”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena
od strane naručioca do 12.09.2016. 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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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 čl. 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 10/2016 – nabavka usluga osiguranja studenata NE OTVARATI” ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku broj 10/2016 – nabavka usluga osiguranja studenata NE OTVARATI” ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku broj 10/2016 – nabavka usluga osiguranja studenata NE OTVARATI” ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku – broj 10/2016 – 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 učesnika u zajedničkoj 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
Jedinične 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 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
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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 reći „po naredbi“, i to rečima „Elektronskog
fakulteta u Nišu“. 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 pečatom, 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 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.
Naručilac 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 Naručioca ne dostavi na uvid original ili
overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza koje Naručilac 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.

Naručilac će vratiti menice ponuđačima sa kojima nije zaključen ugovor, po zaključenju
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 rečima: „Elektronskog fakulteta u Nišu“. 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 Naručilac može 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 naručilac 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 10/2016 – nabavka usluga
osiguranja studenata“.
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o
produţenju roka za podnošenje ponuda.
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
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 kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača
(ĉlan 93. Zakona).
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Ukoliko naručilac 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 način i u roku propisanim prethodnim stavom, Naruĉilac
može odbiti njegovu ponudu.
Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih
prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.
U slučaju 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 članom 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.
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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 člana 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 10/2016 –
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 učesniku u zajedničkoj 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 01.10.2016. do 30.09.2017.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 10/2016
Zaključen dana _______________________, između:
1.

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,

i
2.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
PIB ___________________
MB _____________________
Broj računa: ____________________. Naziv banke: ___________________
koje zastupa ______________________
(u daljem tekstu: Pružalac usluga), sa druge strane.
-

-

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 10/2016, čiji je predmet usluga osiguranja studenata
66510000 usluge osiguranja
da je Pružalac usluga dostavio ponudu, broj _______________ od _____2016. godine, sa
odgovarajućim prilozima
da je Naručilac doneo Odluku o dodeli ugovora, broj __________________ od
_______2016. godine.
Član 1.

Predmet ovog ugovora je usluga osiguranja studenata, za potrebe Elektronskog fakulteta u
Nišu, (u daljem tekstu: usluga), prema konkursnoj dokumentaciji Naručioca, broj
__________________ i prihvaćenoj ponudi Izvođača, broj ______________ od __________.2016.
godine, koje ĉine sastavni deo ovog ugovora.
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Uslugom osiguranja po ovom ugovoru obuhvaćeni su: trajni invaliditet, smrt usled nezgode,
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 način osiguranja u slučaju 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

3.

Troškovi lečenja

350.000,00

4.

Dnevna naknada

300,00

5.

Bolnički dan

500.000,00

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 člana,
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 01.10.2016. do 30.09.2017.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 nadležnost stvarno nadležnog suda u Nišu
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:

IZNOS TROŠKA U RSD

VRSTA TROŠKA

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 10/2016– 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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ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU
javna nabavka broj 10/2016 – nabavka usluga osiguranja studenata
____________________________________________________________________________

XI OBRAZAC MENIČNOG OVLAŠĆENJA
DUŢNIK: ____________________
Sedište: _______________________
Matični broj: _________________________
PIB: _______________________
Tekući račun: _________________________
Kod banke: __________________________
IZDAJE

MENIČNO OVLAŠĆENJE ZA OZBILJNOST PONUDE
u postupku javne nabavke broj 10/2016 – nabavka usluga osiguranja studenata
Predajemo 1 (jednu) sopstvenu menicu, serije _______________ i ovlašćujemo Elektronski fakultet u
Nišu, 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 računa Dužnika, ukoliko Dužnik:
1. ponuđaĉ nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuĉe, opozove ili izmeni svoju ponudu;
2. ukoliko ponuđač čija 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 Naručilac 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.
Ovlašćujem banku kod koje imamo račun 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 ________2016. godine, u ________________.
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Dužnik - izdavalac menice
______________________
Potpis ovlašćenog lica za zastupanje

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.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:

Услуге ресторана -ПАРТИЈА I-Јела са роштиља и рибљи специјалитети

Уговорена вредност:

Уговорена вредност 3.987,50 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2016.г

Датум закључења уговора:

19.04.2016.г.

Основни подаци о добављачу:
КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”, из Ниша, ул. Првомајска 49, Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Зорислав Станковић

Период важења уговора:

Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са 15.12.2016. године. Спецификација која је саставни део конкурсне документације представља
оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати у складу са новонасталим потребама.

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:

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. 010/2016 су услуге осигурање студената
за школску 2016/17 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.010/2016- услуге осигурање студената за
школску 2016/17 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 05.09.2016.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
05.09.2016.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, e-mail: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs

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. 10/2016 су услуге осигурање студената за
школску 2016/17 годину за потребе Електронског факултета у Нишу.

66510000 - Услуге осигурања,

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. 10/2016- услуге осигурање студената за
школску 2016/17 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 12.09.2016.године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
12.09.2016.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, e-mail: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs

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 08/03-011/16 од 31.08.2016. године,
Комисија за јавну набавку, образована Решењем наручиоца, брoj 0 8 / 0 3 - 0 1 1 / 1 6 - 0 0 1 од
31.08.2016. године, сачинила је конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале
вредности добaра,
брoj 011/2016 - Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији
лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради
лабораторија

Крајњи рок за подношење понуда
Јавно отварање понуда

Датум и време

Ниш, септембар 2016. 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 РАДОВА, БРОЈ 011/2016 –
Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ
325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија

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 011/2016 су радови –
Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325,
санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија
Контакт: Зоран Ђорђевић: 018/529-631, e-mail:zoran.djordjevic@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: Грађевински и грађевинско занатаски радови на
адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора у
згради лабораторија
Назив и ознака из општег речника набавке:
45262000-Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову
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III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
По позиву објављеном дана14.09.2016.године за подношење понуда у поступку
јавне набавке мале вредности радова (ЈН бр. 011/2016) Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325,
санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија
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
или
Изјаву понуђача и подизвођача – попуњену, печатом оверену и потписану,
уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем
или
Изјаву групе понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико
понуду подноси група понуђача
б ) Образац понуде са спецификацијом радова - попуњен, печатом оверен и
потписан
Понуђач је дужан да део конкурсне документације – Образац понуде са
спецификацијом радова 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
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
5
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д) 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.
ђ) понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме понуде попуњен, печатом оверен и потписан
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
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 26.09.2016.године до 09:00 часова, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана,26.09.2016. 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“.
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 није обликована по партијама.
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.
7
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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 радова, број
011/2016 – Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ
325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија - „НЕ
ОТВАРАТИ“, или „Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности радова, број
011/2016 – Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ
325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија - „НЕ
ОТВАРАТИ“, или „Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности радова, број
011/2016 – Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ
325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија - „НЕ
ОТВАРАТИ“, или „Измена и допуна понуде за по ступак јавне набавке мале вредности
радова, број 011/2016 – Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији
лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради
лабораторија „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 радова 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 радова и Модел
уговора наведе назив и адресу седишта подизвођача, док је у делу конкурсне документације
Образац понуде са спецификацијом радова 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 радова и Модел уговора
мора навести све понуђаче из заједничке понуде.
Саставни део заједничке понуде, 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
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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 радова 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 радова дате у Обрасцу понуде са спецификацијом радова 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 радова 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
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 ПДВ-а.
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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.
12
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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. 011/2016".
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
извршење посла
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,
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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
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.
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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.
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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.
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ
22.
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
16
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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) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
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Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач.
4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ...................[навести дозволу за обављање делатности која
је предмет јавне набaвке];
Додатни услови
6.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,
или
Изјаве понуђача и подизвођача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико
понуђач подноси понуду са подизвођачем,
1
8
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или
Изјаве групе понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико понуду
подноси група понуђача .
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:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Напомена:
- Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона,
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио
извршење тог дела набавке. Поред обавезних услова, наручилац конкурсном
документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то
доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са
подизвођачем.
-

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.

-

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Напомена:
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Наручилац из нарочито оправданих разлога може одредити да чланови групе понуђача
додатне услове не могу да испуњавају заједно, при чему мора водити рачуна да на такав начин
не повреди основна начела јавне набавке.

1
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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 радова број 011/2016 –
Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325,
санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија.
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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VI ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________________________ из
____________________, у поступку јавне набавке мале вредности радова, број
011/2016: Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ
325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија, 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 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 радова, број 011/2016 – Грађевински и грађевинско
занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и
санација мокрог чвора у згради лабораторија, поднео независно и без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана: ____. ____. 2016. године

М.П.

ПОНУЂАЧ
(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 радова број 011/2016- Грађевински и
грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова
учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија, испуњавају посебно све
условеиз 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 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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-

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у
поступку јавне набавке мале вредности радова, број 011/2016 – Грађевински и
грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација
зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија, поднео
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана: ____. ____. 2016. 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 радова, број 011/2016 – Грађевински и
грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова
учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија, 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:
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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 радова, број 011/2016 – Грађевински и
грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова
учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија, поднели независно и без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____.____. 2016. 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 РАДОВА
у поступку јавне набавке мале вредности радова број 011/2016
Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325,
санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија.
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
27
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ПРЕДМЕР
грађевинских и грађевинско занатских радова на адаптацији
лабораторије ЛУ325, санацији зидова учионица и санацији
мокрог чвора у згради лабораторија

Електронски факултет у Нишу
Септембар, 2016. године
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Ред.
број

Опис радова

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
Мере без
ПДВ-а

1

2

3

4

5

АДАПТАЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈЕ
ЛУ325

1

1.1.

1.2.

1.3.

Израда преградног зида дебљине 100мм,
једнострука метална потконструкција
обложена обострано једноструким гипс
картонским плочама ГКБ 12,5мм, систем
Knauf или сличан. Поставити камену вуну
дебљине 100мм између гипс картонских
плоча, по упутству произвођача. Саставе
обрадити масом за испуне и бандаж
тракама. У цену улази и радна скела.
Обрачун по м2.

м2

19,04

ком

2

Набавка
и
постављање
дрвених
унутрашњих
једнокрилних
врата,
димензија 90x203 cm. Конструкција
крила рамовска са саћем, обострано
обложена медијапан плочом дебљине 4
mm, пресвучено рељефном декоративном
фолијом. У цену урачуната дихтунг гума,
укопавајућа брава са цилиндром и три
кључа, кваке и штитници, первајз лајсне
и праг. На поду поставити гумени
одбојник. Обрачун по комаду.

Израда и постављање дрвеног надсветла,
димензија bxh=155x130 cm, са једном
хоризоталном пречком по средини.
Надсветло израдити од првокласне и суве
јеловине. Застаклити равним провидним
стаклом дебљине 4mm. Завршна обрада
лазурним премазом са свим потребним
предрадњама. Обрачун по комаду.
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Укупна цена
без ПДВ-а
6= 4*5

ком

2

1.4. Глетовање
новоизрађених
гипс
картонских зидова глет масом у два
слоја. Обрачун по м2.

1.5.

м2

38,08

м2

38,08

Бојење
новоизрађених
зидова
полудисперзивном бојом два пута.
Површине, по потреби, обрусити и
очистити. Обрачун по м2.
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2

САНАЦИЈА МОКРОГ ЧВОРА У
ЗГРАДИ ЛАБОРАТОРИЈА

2.1.

Демонтажа умиваоника, славине, чучавца
са водокотлићем (уз разбијање бетона
око чучавца), са сакупљањем, изношењем
и одлагањем шута на градилишну
депонију.
* умиваоник ком 1
* чучавац ком 3

2.2.

пауш.

Демонтажа дрвених врата заједно са
довратником.
Ценом
обухватити
изношење и одлагање на градилишну
депонију.
* врата 76*205см ком 5
* врата 61*205см ком 1
пауш.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Рушење преградних зидова д=10см,
х=220см, заједно са сакупљањем,
изношењем и одлагањем шута на
градилишну депонију. Обрачун по м3.
м3

1,13

м2

42,32

м2

4,00

м2

11,00

Обијање зидних керамичких плочица,
изношење, и одлагање шута на
градилишну депонију. Обрачун по м2.

Рушење подова од керамичких плочица
око чучаваца, заједно са цементним
малтером д=3-4см, изношење, и одлагање
шута на градилишну депонију. Обрачун
по м2.

Стругање подкорушених делова боје са
зидова изнад плочица (процењено 30% од
укупне површине) са сакупљањем,
изношењем и одлагањем шута на
градилишну депонију. Обрачун по м2.

Утовар шута у моторно возило са
превозом на градску депонију удаљену
до 10км.
пауш.
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Набавка потребног материјала и обрада
зидова изнад плочица минералним
(грађевинским) лепком у два слоја са
утискивањем мрежице. Обрачун по м2.

м2

34,30

м2

42,32

ком.

3

м2

4,00

м2

4,00

м2

34,30

м2

34,30

Набавка
потребног
материјала
и
делимично малтерисање зидова са којих
су обијене плочице (процењено 50%
површине) цементним малтером 1:3.
Зидне површине претходно механички
очистити и премазати средством за везу
старог и новог слоја, "Везакрил" или
сличним. Обрачун по м2.

Набавка потребног материјала, насипање
шљунка и бетонирање простора на месту
демонтираних чучаваца, бетоном МБ20
дебљине 40-50см. Обрачун по ком.

Набавка
потребног
материјала,
постављање подних керамичких плочица
домаће производње I класе, на цементном
малтеру 1:3, са фуговањем. Величина и
боја слична са постојећим. Обрачун по
м2.

Набавка
потребног
материјала,
постављање зидних керамичких плочица
домаће производње I класе, на лепку, са
фуговањем. Величина и боја по избору
наручиоца. Обрачун по м2.

Набавка
потребног
материјала
и
глетовање зидова (изнад плочица) глет
масом у два слоја. Обрачун по м2.

Набавка потребног материјала и бојење
зидова полудисперзивномбојом два пута
са потребном подлогом. Обрачун по м2.
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2.15.

2.16.

Набавка и уградња месинганих ЕК
вентила Ø1/2“. Обрачун по комаду.
ком

4

ком

3

ком

1

ком

3

Набавка потребног материјала и израда
везе за нову ВЦ шољу од канализационих
ПВЦ цеви Ø110 мм, са фазонским
комадима и спојним материјалом.
Обрачун по комаду.

2.17. Набавка и уградња славине за хладну
воду. Обрачун по комаду.

2.18.

2.19.

Набавка и уградња комплет керамичке
ВЦ шоље. Комплет сачињавају: ВЦ
шоља, водокотлић (типа Геберит или
екв.), хромирани завртњи са типловима,
одговарајућа даска од бакелита са
поклопцем, гумени подметач, држач
ролотоалет папира, четка за чишћење.
Обрачун по комаду.

Набавка и уградња огледала од стакла
дебљине д=6 мм, са фазетираним
ивицама. Огледало шрафити на зид и
поставити изнад умиваоника у мокром
чвору, на висини од 120 цм. Обрачун по
комаду.

дим.90x70 цм
2.20.

2.21.

ком

1

Набавка
и
уградња
керамичког
умиваоника димензија 60 цм, типа
Vidima, Ideal standard или екв., са
хромираним сифоном, свим спојним
материјалом и повезивање на водоводну и
канализациону мрежу. Обрачун по
комаду.
ком

1

компл

1

Набавка и уградња етажера испод
огледала, решеткасте прохром сапуњаре,
држача убруса и посуде за течни сапун.
Ценом
обухватити
сву
наведену
галантерију. Обрачун комплет.
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2.22.

2.23.

Набавка потребног материјала, израда и
монтажа преграда тоалет кабина од
алуминијумских профила завршне обраде
пластификацијом и испуном од ПВЦ
панела беле боје д=20мм. Висина
преграде 200см. Обрачун по м2.

8,25

ком

2

ком

3

м2

90,00

Набавка потребног материјала, израда и
монтажа улазних једнокрилних врата у
тоалет и предпростор од алуминијумских
профила
завршне
обраде
пластификацијом и испуном од ПВЦ
панела беле боје д=20мм. Врата
опремљена комплет, кваке, браве,
цилиндар са три кључа. Обрачун по ком.

димензије 76*205см
2.24.

м2

Набавка потребног материјала, израда и
монтажа једнокрилних врата у кабинама
тоалета, од алуминијумских профила
завршне обраде пластификацијом и
испуном од ПВЦ панела беле боје
д=20мм. Врата опремљена комплет,
кваке, браве елзет са лептирићем за
закључавање кабине. Обрачун по ком.

димензије 76*205см

3

САНАЦИЈА ЗИДОВА У
УЧИОНИЦАМА

3.1.

Обијање подклобученог малтера са
зидова и парапета од опекарских блокова
у учионицама, са изношењем и
одлагањем
шута
на
градилишну
депонију. Након обијања пажљиво
уклонити све делове малтера или блокова
склоних паду и механички очистити да се
добије равна чврста површина. Обрачун
по м2. Количина је дата на бази процене,
стварне количине ће се утврдити
приликом извођења радова.
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3.2.

Крпљење зидова и парапета од опекарских блокова у учионицама на деловима где је претходно
обијен малтер, на тај начин што ће се вршити малтерисање грађевинским лепком у два слоја са
утискивањем мрежице, а тамо где је већа дубина обијеног малтера, постављати табле од стиропора
адекватне дебљине да се укупна дебљина новог слоја изравна са постојећим малтером. Спојеве новог
и старог малтера бандажирати бандаж траком. Обрачун по м2.

м2
3.3.

Глетовање целе површине зидова глет масом у два слоја. Обрачун по м2.

м2
3.4.

90,00

211,00

Бојење целе површине зидова полудисперзивном бојом два пута са потребном подлогом. Обрачун по
м2.

м2

211,00
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Укупна цена без ПДВ-а

_________________ динара

ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом

_______ % _________________ 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 радова
са свом неопходном пратећом документацијом и по претходно извршеном и
констатованом квалитативно-квантитативном пријему радова, 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, ___.___ . 2016.год.

ПОНУЂАЧ

М.П.

__________________________
(потпис овлашћеног лица)

УПУТСТВО: Образац понуде са спецификацијом радова 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 радова,
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 радова
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 радова.
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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 *.*.2016. године,
закључује се
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА - Грађевински и грађевинско занатаски
радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација
мокрог чвора у згради лабораторија.
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 радова - Грађевински и грађевинско занатаски
радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација
мокрог чвора у згради лабораторија., таксативно наведеног у Обрасцу понуде са
спецификацијом радова, а у свему у складу са понудом понуђача број _____________ од
____.____.2016. године(попуњава понуђач), односно Обрасцем понуде са
спецификацијом радова, 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 радова
Члан 2.
Добављач ће испоручити радове 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 радоваи део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача ________________________________________________
_______________________________________ из __________________________________
у износу од ___% од укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача __________________________________________________
в) заједнички, као група следећих понуђача:

_____________________________________________ из _______________________________
_____________________________________________ из _______________________________

ЦЕНА
Члан 3.
Цене радова која су предмет овог уговора су дате у Обрасцу понуде са
спецификацијом радова, у понуди добављача број __________ од ____.____.2016.
године, у укупном износу од
________________________________________________________
динара
(и
словима___________________________________________) без урачунатог ПДВ-а
(попуњава понуђач).
Цена дата у понуди је фиксна за време трајања уговора.
Уговорена цена садржи трошкове набавке радова, 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 радова датих у понуди Добављача и
обавезује се да укупну цену тражених/набављених радова исплати на текући рачун
добављача број __________________________ код ____________________ (попуњава
понуђач) банке у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања
фактуре са тачно наведеним називима и количинама испоручених радова са свом
неопходном пратећом документацијом и по претходно извршеном и констатованом
квалитативно-квантитативном пријему радова, 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.
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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 радова, број 011/2016 – Грађевински и грађевинско занатаски радови на
адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација мокрог
чвора у згради лабораторија, 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 ____.____. 2016. 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 радова брoj 011/2016 – Грађевински и грађевинско занатаски

радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација
мокрог чвора у згради лабораторија, 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 радова без урачунатог ПДВ–a, дате у нашој
понуди број
______________од ____.____.2016. 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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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Александра Медведева 14  Поштански фах 73
18000 Ниш  Србија
Телефон 018 529 105  Телефакс 018 588 399

Е-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs; http://www.elfak.ni.ac.rs
Текући рачун: 840-1721666-89; ПИБ: 100232259

UNIVERSITY OF NIŠ

FACULTY OF ELECTRONIC ENGINEERING
Aleksandra Medvedeva 14  P.O. Box 73
18000 Niš - Serbia
Phone +381 18 529 105  Fax +381 18 588 399
Е-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
http://www.elfak.ni.ac.rs

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У
ПОСТУПКУ ЈН БР. 011/2016
Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама (Сл.гласник РС ", бр 124/2012 / 14/2015,
68/2015 У.Даљем тексту: ЗЈН), наручилац врши
измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 011/2016
1|Page

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 32. 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 08/03-011/16 од 31.08.2016. године,
Комисија за јавну набавку, образована Решењем наручиоца, брoj 0 8 / 0 3 - 0 1 1 / 1 6 - 0 0 1 од
31.08.2016. године, сачинила је конкурсну документацију за отворени поступак јавне набавке
радова-Партијс 5
брoj 011/2016 - Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији
лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради
лабораторија

Крајњи рок за подношење понуда
Јавно отварање понуда

Датум и време

Ниш, септембар 2016. 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 РАДОВА, БРОЈ 011/2016 – Грађевински и грађевинско
занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица
и санација мокрог чвора у згради лабораторија

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 радова у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број 011/2016 су радови –
Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325,
санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија
Контакт: Зоран Ђорђевић: 018/529-631, e-mail:zoran.djordjevic@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: Грађевински и грађевинско занатаски радови на
адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора у
згради лабораторија
Назив и ознака из општег речника набавке:
45262000-Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову
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III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
По позиву објављеном дана 14.09.2016.године за подношење понуда у поступку
јавне набавке радова (ЈН бр. 011/2016) Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325,
санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија
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
или
Изјаву понуђача и подизвођача – попуњену, печатом оверену и потписану,
уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем
или
Изјаву групе понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико
понуду подноси група понуђача
б ) Образац понуде са спецификацијом радова - попуњен, печатом оверен и
потписан
Понуђач је дужан да део конкурсне документације – Образац понуде са
спецификацијом радова 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
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
5
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д) 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.
ђ) понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме понуде попуњен, печатом оверен и потписан
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
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 17.10.2016.године до 09:00 часова, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана,17.10.2016. 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“.
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 није обликована по партијама.
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.
7
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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 радова, број
011/2016 – Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ
325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија - „НЕ
ОТВАРАТИ“, или „Допуна понуде за поступак јавне набавке радова, број 011/2016 –
Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325,
санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија - „НЕ
ОТВАРАТИ“, или „Опозив понуде за поступак јавне набавке радова, број 011/2016 –
Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325,
санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија - „НЕ
ОТВАРАТИ“, или „Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке радова, број 011/2016
– Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325,
санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија „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 радова 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 радова и Модел
уговора наведе назив и адресу седишта подизвођача, док је у делу конкурсне документације
Образац понуде са спецификацијом радова 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 радова и Модел уговора
мора навести све понуђаче из заједничке понуде.
Саставни део заједничке понуде, 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

10 | P a g e

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 радова 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 радова дате у Обрасцу понуде са спецификацијом радова 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 радова 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
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 ПДВ-а.
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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.
12
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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. 011/2016".
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
извршење посла
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,
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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
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.
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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.
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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.
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ
22.
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
16
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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) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
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Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач.
4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ...................[навести дозволу за обављање делатности која
је предмет јавне набaвке];
Додатни услови
6.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,
или
Изјаве понуђача и подизвођача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико
понуђач подноси понуду са подизвођачем,
1
8
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или
Изјаве групе понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико понуду
подноси група понуђача .
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:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Напомена:
- Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона,
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио
извршење тог дела набавке. Поред обавезних услова, наручилац конкурсном
документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то
доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са
подизвођачем.
-

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.

-

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Напомена:
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Наручилац из нарочито оправданих разлога може одредити да чланови групе понуђача
додатне услове не могу да испуњавају заједно, при чему мора водити рачуна да на такав начин
не повреди основна начела јавне набавке.

1
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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 радова број 011/2016 –Грађевински и грађевинско занатаски
радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација
мокрог чвора у згради лабораторија.
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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VI ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________________________ из
____________________, у поступку јавне набавке радова, број
011/2016: Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ
325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија, 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 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 радова, број 011/2016 – Грађевински и грађевинско занатаски
радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација
мокрог чвора у згради лабораторија, поднео независно и без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана: ____. ____. 2016. године

М.П.

ПОНУЂАЧ
(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 радова број 011/2016- Грађевински и грађевинско занатаски
радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација
мокрог чвора у згради лабораторија, испуњавају посебно све условеиз 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 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 ).

24 | P a g e

-

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у
поступку јавне набавке радова, број 011/2016 – Грађевински и грађевинско
занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица
и санација мокрог чвора у згради лабораторија, поднео независно и без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана: ____. ____. 2016. 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 радова, број 011/2016 – Грађевински и грађевинско занатаски
радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација
мокрог чвора у згради лабораторија, 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:
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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 радова, број 011/2016 – Грађевински и грађевинско
занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и
санација мокрог чвора у згради лабораторија, поднели независно и без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____.____. 2016. 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 РАДОВА
у поступку јавне набавке радова број 011/2016
Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325,
санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија.
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
27
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ПРЕДМЕР
грађевинских и грађевинско занатских радова на адаптацији
лабораторије ЛУ325, санацији зидова учионица и санацији
мокрог чвора у згради лабораторија

Електронски факултет у Нишу
Септембар, 2016. године
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Ред.
број

Опис радова

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
Мере без
ПДВ-а

1

2

3

4

5

АДАПТАЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈЕ
ЛУ325

1

1.1.

1.2.

1.3.

Израда преградног зида дебљине 100мм,
једнострука метална потконструкција
обложена обострано једноструким гипс
картонским плочама ГКБ 12,5мм, систем
Knauf или сличан. Поставити камену вуну
дебљине 100мм између гипс картонских
плоча, по упутству произвођача. Саставе
обрадити масом за испуне и бандаж
тракама. У цену улази и радна скела.
Обрачун по м2.

м2

19,04

ком

2

Набавка
и
постављање
дрвених
унутрашњих
једнокрилних
врата,
димензија 90x203 cm. Конструкција
крила рамовска са саћем, обострано
обложена медијапан плочом дебљине 4
mm, пресвучено рељефном декоративном
фолијом. У цену урачуната дихтунг гума,
укопавајућа брава са цилиндром и три
кључа, кваке и штитници, первајз лајсне
и праг. На поду поставити гумени
одбојник. Обрачун по комаду.

Израда и постављање дрвеног надсветла,
димензија bxh=155x130 cm, са једном
хоризоталном пречком по средини.
Надсветло израдити од првокласне и суве
јеловине. Застаклити равним провидним
стаклом дебљине 4mm. Завршна обрада
лазурним премазом са свим потребним
предрадњама. Обрачун по комаду.
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Укупна цена
без ПДВ-а
6= 4*5

ком

2

1.4. Глетовање
новоизрађених
гипс
картонских зидова глет масом у два
слоја. Обрачун по м2.

1.5.

м2

38,08

м2

38,08

Бојење
новоизрађених
зидова
полудисперзивном бојом два пута.
Површине, по потреби, обрусити и
очистити. Обрачун по м2.
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2

2.1.

САНАЦИЈА МОКРОГ ЧВОРА У
ЗГРАДИ ЛАБОРАТОРИЈА
Демонтажа умиваоника, славине, чучавца
са водокотлићем (уз разбијање бетона
око чучавца), са сакупљањем, изношењем
и одлагањем шута на градилишну
депонију.
* умиваоник ком 1
* чучавац ком 3

2.2.

пауш.

Демонтажа дрвених врата заједно са
довратником.
Ценом
обухватити
изношење и одлагање на градилишну
депонију.
* врата 76*205см ком 5
* врата 61*205см ком 1
пауш.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Рушење преградних зидова д=10см,
х=220см, заједно са сакупљањем,
изношењем и одлагањем шута на
градилишну депонију. Обрачун по м3.
м3

1,13

м2

42,32

м2

4,00

м2

11,00

Обијање зидних керамичких плочица,
изношење, и одлагање шута на
градилишну депонију. Обрачун по м2.

Рушење подова од керамичких плочица
око чучаваца, заједно са цементним
малтером д=3-4см, изношење, и одлагање
шута на градилишну депонију. Обрачун
по м2.

Стругање подкорушених делова боје са
зидова изнад плочица (процењено 30% од
укупне површине) са сакупљањем,
изношењем и одлагањем шута на
градилишну депонију. Обрачун по м2.

Утовар шута у моторно возило са
превозом на градску депонију удаљену
до 10км.
пауш.
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Набавка потребног материјала и обрада
зидова изнад плочица минералним
(грађевинским) лепком у два слоја са
утискивањем мрежице. Обрачун по м2.

м2

34,30

м2

42,32

ком.

3

м2

4,00

м2

4,00

м2

34,30

м2

34,30

Набавка
потребног
материјала
и
делимично малтерисање зидова са којих
су обијене плочице (процењено 50%
површине) цементним малтером 1:3.
Зидне површине претходно механички
очистити и премазати средством за везу
старог и новог слоја, "Везакрил" или
сличним. Обрачун по м2.

Набавка потребног материјала, насипање
шљунка и бетонирање простора на месту
демонтираних чучаваца, бетоном МБ20
дебљине 40-50см. Обрачун по ком.

Набавка
потребног
материјала,
постављање подних керамичких плочица
домаће производње I класе, на цементном
малтеру 1:3, са фуговањем. Величина и
боја слична са постојећим. Обрачун по
м2.

Набавка
потребног
материјала,
постављање зидних керамичких плочица
домаће производње I класе, на лепку, са
фуговањем. Величина и боја по избору
наручиоца. Обрачун по м2.

Набавка
потребног
материјала
и
глетовање зидова (изнад плочица) глет
масом у два слоја. Обрачун по м2.

Набавка потребног материјала и бојење
зидова полудисперзивномбојом два пута
са потребном подлогом. Обрачун по м2.
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2.15.

2.16.

Набавка и уградња месинганих ЕК
вентила Ø1/2“. Обрачун по комаду.
ком

4

ком

3

ком

1

ком

3

Набавка потребног материјала и израда
везе за нову ВЦ шољу од канализационих
ПВЦ цеви Ø110 мм, са фазонским
комадима и спојним материјалом.
Обрачун по комаду.

2.17. Набавка и уградња славине за хладну
воду. Обрачун по комаду.

2.18.

2.19.

Набавка и уградња комплет керамичке
ВЦ шоље. Комплет сачињавају: ВЦ
шоља, водокотлић (типа Геберит или
екв.), хромирани завртњи са типловима,
одговарајућа даска од бакелита са
поклопцем, гумени подметач, држач
ролотоалет папира, четка за чишћење.
Обрачун по комаду.

Набавка и уградња огледала од стакла
дебљине д=6 мм, са фазетираним
ивицама. Огледало шрафити на зид и
поставити изнад умиваоника у мокром
чвору, на висини од 120 цм. Обрачун по
комаду.

дим.90x70 цм
2.20.

2.21.

ком

1

Набавка
и
уградња
керамичког
умиваоника димензија 60 цм, типа
Vidima, Ideal standard или екв., са
хромираним сифоном, свим спојним
материјалом и повезивање на водоводну и
канализациону мрежу. Обрачун по
комаду.
ком

1

компл

1

Набавка и уградња етажера испод
огледала, решеткасте прохром сапуњаре,
држача убруса и посуде за течни сапун.
Ценом
обухватити
сву
наведену
галантерију. Обрачун комплет.
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2.22.

2.23.

Набавка потребног материјала, израда и
монтажа преграда тоалет кабина од
алуминијумских профила завршне обраде
пластификацијом и испуном од ПВЦ
панела беле боје д=20мм. Висина
преграде 200см. Обрачун по м2.

8,25

ком

2

ком

3

м2

90,00

Набавка потребног материјала, израда и
монтажа улазних једнокрилних врата у
тоалет и предпростор од алуминијумских
профила
завршне
обраде
пластификацијом и испуном од ПВЦ
панела беле боје д=20мм. Врата
опремљена комплет, кваке, браве,
цилиндар са три кључа. Обрачун по ком.

димензије 76*205см
2.24.

м2

Набавка потребног материјала, израда и
монтажа једнокрилних врата у кабинама
тоалета, од алуминијумских профила
завршне обраде пластификацијом и
испуном од ПВЦ панела беле боје
д=20мм. Врата опремљена комплет,
кваке, браве елзет са лептирићем за
закључавање кабине. Обрачун по ком.

димензије 76*205см

3

САНАЦИЈА ЗИДОВА У
УЧИОНИЦАМА

3.1.

Обијање подклобученог малтера са
зидова и парапета од опекарских блокова
у учионицама, са изношењем и
одлагањем
шута
на
градилишну
депонију. Након обијања пажљиво
уклонити све делове малтера или блокова
склоних паду и механички очистити да се
добије равна чврста површина. Обрачун
по м2. Количина је дата на бази процене,
стварне количине ће се утврдити
приликом извођења радова.
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3.2.

Крпљење зидова и парапета од опекарских блокова у учионицама на деловима где је претходно
обијен малтер, на тај начин што ће се вршити малтерисање грађевинским лепком у два слоја са
утискивањем мрежице, а тамо где је већа дубина обијеног малтера, постављати табле од стиропора
адекватне дебљине да се укупна дебљина новог слоја изравна са постојећим малтером. Спојеве новог
и старог малтера бандажирати бандаж траком. Обрачун по м2.

м2
3.3.

Глетовање целе површине зидова глет масом у два слоја. Обрачун по м2.

м2
3.4.

90,00

211,00

Бојење целе површине зидова полудисперзивном бојом два пута са потребном подлогом. Обрачун по
м2.

м2

211,00

36 | P a g e

Укупна цена без ПДВ-а

_________________ динара

ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом

_______ % _________________ 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 радова
са свом неопходном пратећом документацијом и по претходно извршеном и
констатованом квалитативно-квантитативном пријему радова, 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, ___.___ . 2016.год.

ПОНУЂАЧ

М.П.

__________________________
(потпис овлашћеног лица)

УПУТСТВО: Образац понуде са спецификацијом радова 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 радова,
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 радова
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 радова.
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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 *.*.2016. године,
закључује се
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА - Грађевински и грађевинско занатаски
радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација
мокрог чвора у згради лабораторија.
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 радова - Грађевински и грађевинско занатаски
радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација
мокрог чвора у згради лабораторија., таксативно наведеног у Обрасцу понуде са
спецификацијом радова, а у свему у складу са понудом понуђача број _____________ од
____.____.2016. године(попуњава понуђач), односно Обрасцем понуде са
спецификацијом радова, 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 радова
Члан 2.
Добављач ће испоручити радове 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 радоваи део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача ________________________________________________
_______________________________________ из __________________________________
у износу од ___% од укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача __________________________________________________
в) заједнички, као група следећих понуђача:

_____________________________________________ из _______________________________
_____________________________________________ из _______________________________

ЦЕНА
Члан 3.
Цене радова која су предмет овог уговора су дате у Обрасцу понуде са
спецификацијом радова, у понуди добављача број __________ од ____.____.2016.
године, у укупном износу од
________________________________________________________
динара
(и
словима___________________________________________) без урачунатог ПДВ-а
(попуњава понуђач).
Цена дата у понуди је фиксна за време трајања уговора.
Уговорена цена садржи трошкове набавке радова, 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 радова датих у понуди Добављача и
обавезује се да укупну цену тражених/набављених радова исплати на текући рачун
добављача број __________________________ код ____________________ (попуњава
понуђач) банке у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања
фактуре са тачно наведеним називима и количинама испоручених радова са свом
неопходном пратећом документацијом и по претходно извршеном и констатованом
квалитативно-квантитативном пријему радова, 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
33
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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.
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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 радова, број
011/2016 – Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији
лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради
лабораторија, 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 ____.____. 2016. 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 радова брoj 011/2016 – Грађевински и грађевинско занатаски радови на

адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора
у згради лабораторија, 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 радова без урачунатог ПДВ–a, дате у нашој
понуди број
______________од ____.____.2016. 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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Phone +381 18 529 105  Fax +381 18 588 399
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Александра Медведева 14  Поштански фах 73
18000 Ниш  Србија
Телефон 018 529 105  Телефакс 018 588 399

Е-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs; http://www.elfak.ni.ac.rs
Текући рачун: 840-1721666-89; ПИБ: 100232259

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У
ПОСТУПКУ ЈН БР. 011/2016
Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама (Сл.гласник РС ", бр 124/2012 / 14/2015,
68/2015 У.Даљем тексту: ЗЈН), наручилац врши
измену конкурсне документације.
У делу:
ПРЕДМЕР
грађевинских и грађевинско занатских радова на
адаптацији лабораторије ЛУ325, санацији зидова
учионица и санацији мокрог чвора у згради
лабораторија, дошло је до штампарске грешке у
техничкој спецификација за тендер ,
код позиције 2.12 na старни 33 написана је
погрешна количина: m2 4,00 тако да после

ПОСЛЕ ИЗМЕНЕ ГЛАСИ:
2.12 Nabavka potrebnog materijala,
postavljanje zidnih keramickih plocica
domace proizvodnje I klase, na lepku, sa
fugovanjem. Velicina i boja po izboru
narucioca. Obracun po m2.
............................................................m2

42,32

2.8.
Набавка потребног материјала и обрада
зидова
изнад
плочица
минералним
(грађевинским) лепком у два слоја са
утискивањем мрежице. Обрачун по м2.

м2

34,30

м2

42,32

ком.

3

м2

4,00

2.9.
Набавка
потребног
материјала
и
делимично малтерисање зидова са којих су
обијене плочице (процењено 50% површине)
цементним малтером 1:3. Зидне површине
претходно механички очистити и премазати
средством за везу старог и новог слоја,
"Везакрил" или сличним. Обрачун по м2.

2.10. Набавка потребног материјала, насипање
шљунка и бетонирање простора на месту
демонтираних чучаваца, бетоном МБ20 дебљине
40-50см. Обрачун по ком.

2.11. Набавка
потребног
материјала,
постављање подних керамичких плочица домаће
производње I класе, на цементном малтеру 1:3,
са фуговањем. Величина и боја слична са
постојећим. Обрачун по м2.

2.12. Набавка
потребног
материјала,
постављање зидних керамичких плочица домаће
производње I класе, на лепку, са фуговањем.
Величина и боја по избору наручиоца. Обрачун
по м2.
м2 42,32
2.13. Набавка
потребног
материјала
и
глетовање зидова (изнад плочица) глет масом у
два слоја. Обрачун по м2.

м2

34,30

м2

34,30

2.14. Набавка потребног материјала и бојење
зидова полудисперзивномбојом два пута са
потребном подлогом. Обрачун по м2.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

www.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:

Услуге ресторана -ПАРТИЈА I-Јела са роштиља и рибљи специјалитети

Уговорена вредност:

Уговорена вредност 3.987,50 динара

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

- Највиша

5.341,67

- Најнижа

3.987,50

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2016.г

Датум закључења уговора:

19.04.2016.г.

Основни подаци о добављачу:
КАФАНА”НИШЛИЈСКА МЕХАНА”, из Ниша, ул. Првомајска 49, Матични број 52082951, ПИБ
100676371, кога заступа Зорислав Станковић

Период важења уговора:

Наручилац ће своје потребе исказивати сукцесивно, током целе године, закључно
са 15.12.2016. године. Спецификација која је саставни део конкурсне документације представља
оквирне годишње потребе Наручиоца и оне се могу мењати у складу са новонасталим потребама.

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:

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 радова
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 011/2016 су радови- Грађевински и
грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и
санација мокрог чвора у згради лабораторија
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.011/2016- Грађевински и грађевинско
занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација
мокрог чвора у згради лабораторија 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 26.09.2016.године до 09:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
26.09.2016.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> radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs

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, 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 : ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка радова
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 011/2016 су радови- Грађевински и
грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и
санација мокрог чвора у згради лабораторија
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.011/2016- Грађевински и грађевинско
занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација
мокрог чвора у згради лабораторија 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 17.10.2016.године до 09:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана
17.10.2016.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> radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs

